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 السقجمة                                
الحسج هلل رب العالسيغ كأفزل الرالة كأتع التدميع عمى سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو 

 أجسعيغ.
  أما بعج:

 بيغ كنسيد األحكاـ، مخاتب تعخؼ فيو الذخعية، العمـػ أجل مغ ىػ اإلسالمي الفقو إف
 أسباب ِمغْ  إف  رشجه، ك  كأليسو الجيغ في فقيو خيخًا، بعبجه هللا أراد فإذا كالحخاـ، الحالؿ

اإلنداف السدائل الفقيية الُسْذِكمة كايجاد الحمػؿ  يعخؼ أفْ  العمع الذخعي تحريل
 العمساء عمى بيا يفتح التي الفتػحات :"بأف(ٔ)البمقيشي العمسية ليا، كفي ىحا يقػؿ االماـ

 بو حيفت مسا فائجة كأكثخ نفعا أعع األدلة مغ الُسْذِكمة السدائل كاستشباط االىتجاء في
 مغ بو يحرل ال ذلظ ، فإف (ٕ)السغيبات" بعس عمى االشالع مغ العارفيغ األكلياء عمى
 يحخص أفْ  العمع في كتعسقو اإلنداف نطخ أسباب ِمغْ  بيحا، كلعل يحرل ما مثل الشفع
تمظ السدائل الُسْذِكمة كمغ ثع بياف كجو االشكاؿ فييا، كذلظ مغ خالؿ ذكخ  تتبع عمى

 في تػجيو ذلظ االشكاؿ، ألف ىشاؾ مغ العمساء مغ امتشع عغ االفتاءمدالظ العمساء في 
 الصالؽ، في يفتي ال كاف الحي عييشة بغ سفياف مثل الُسْذِكمة، السدائل بعس
 اأُلمػر ِمغْ  السدائل الفقيية الُسْذِكمة معخفة أف   عمست . فمس ا(ٖ)َىَحا؟" ُيْحِدغُ  "َمغْ :كيقػؿ

خكرية  تمظ لحقائق الحدغ كالتصبيق الجيج الفيع ُيخيج  عمع شالب لكل السيسة الز 
 في السدائل الُسْذِكمة تمظ عغ أبحث كأخحت الجج ساعج عغ ككشييا، شسخت السدائل

يػشي كالش طائخ األشباه كتاب  كججت الكتاب ذلظ في كاستقخائي بحثي الذافعي، كعشج لمدُّ
 أفْ  ماـ الديػشي بإشكاليا، فأحببتالُسْذِكمة التي صخح اال الفقيية السدائل ِمغْ  كثيخاً 
مبيشًا كجو االشكاؿ فييا، مع بياف االجابة عمى  عمسيةً  دراسة بجراسة السيع مشيا أقـػ

مختارات مغ السدائل تػجيو االشكاؿ مغ خالؿ أقػاؿ العمساء، كقج سجمتو تحت عشػاف: )
 الفقيية الُسْذِكمة في كتاب االشباه كالشطائخ لإلماـ الديػشي(.

 إلى باإلضافة البحث ليحا العاـ الييكل تزسغ :البحث دراسة في الستبعة خصةال 
مة  :كخاتسة؛ كاآلتي تسييج كثساف مدائل ُمْذِكمة الُسقجِّ



ىى(ىــه199مختاراٌتىمَنىالمسائِلىالفقكوِةىالُمْشِكلِةىفيىكتاِبىاالشباِهىوالنظائِرىلإلماِمىالسووطي)تىى  

                                      

                
                                                     

 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ىالعدد

                                                                                                ٘ٚ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                    22                                                                                                                                                                                    

  رجب                                                                                                                    
 هــ0441                                                                                                                

  
                                                                                                    آذار 01                                                                                                                       

 م2109                                                                                                                

 202                                                     مجلةىكلوةىالعلومىاالسالموة                         

 
 

 ذكخت أىع َثع   كمغ تعخيف الُسْذِكل لغة كاصصالحا، فيو تشاكلت فقج :التسييج أما 
 ، كىي بو االشباه كالشطائخ،الُسْذِكمة التي صخح بيا الديػشي في كتا الفقيية السدائل

 :مدائل ثساف
 الجسعة. صالة في السدبػؽ  نية السدألة األكلى:
 السعادة. الرالة نية السدألة الثانية:
 التعميع. أجل مغ الشطخ السدألة الثالثة:
 .(محبػب غيخىا كفي مكخكه القخب في اإليثار: )قاعجة :السدألة الخابعة

 شالقو. ككقػع الدكخاف تكميف السدألة الخامدة:
 األخخس. ذبيحة السدألة الدادسة:
 السقزية. الربح صالة في كاالسخار الجيخ السدألة الدابعة:
 حكع التدعيخ. السدألة الثامشة:

 كفييا سجمت أىع نتائج البحث. ثع الخاتسة:
راسة مشيجية  حاكلت العشػاف، ىحا لجراسة كضعتيا التي خصة البحث نجاح أجل كِمغْ  :الجِّ

راسة اءأثش في  :يأتي بسا االلتداـ الجِّ
 الخجػع الى السرادر األصمية في جسع السادة العمسية. -ٔ
أضع السدألة الفقيية التي نز الديػشي عمى أنيا مغ الُسْذِكل بيغ  -ٕ

قػسيغ في بجاية كل مدألة، كمغ ثع أبيغ كجو االشكاؿ، ثع أبيغ االجابة 
ػجيو االشكاؿ، كال عغ ىحا االشكاؿ، مغ خالؿ ذكخ مدالظ العمساء في ت

اقترخ في تحخيخ كجو االشكاؿ، كاسباب اختياره، عمى آراء فقياء 
السحىب الذافعي فقط، بل أنقل آراء السحاىب االخخى كالحشفية كالسالكية 
كالحشابمة، مغ أجل التػصل الى حل االشكاؿ الػاقع في تمظ السدألة، 

 كرفع االلتباس كالغسػض عشيا، ما استصعت.
ي إلحجى السدائل الُسْذِكمة التي نز عمييا الديػشي في مثاؿ تػضيح -ٖ

كتابو االشباه كالشطائخ كالتي قست بتحخيخ كجو االشكاؿ فييا في ثشايا 
 القخب في البحث : فسثال نز الذافعية عمى قاعجة فقيية تقػؿ:"اإليثار

محبػب"، اال أف الديػشي في كتابو االشباه يشبو  غيخىا كفي مكخكه
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 الرف في يجج كلع جاء َمغْ : القاعجة ىحه عمى ُسْذِكلال كيقػؿ:"مغ
 فيحا يداعجه، أف لمسجخكر كيشجب اإلحخاـ، بعج شخرا يجخ فإنو فخجة،
عمى خالؼ القاعجة،  .األكؿ" الرف أجخ كىػ قخبة، نفدو عمى يفػت

فيحه السدألة الُسْذِكمة تحتاج الى بياف مخاد اإلماـ بسا نقل عشو، كرفع 
 االشكاؿ عشيا.

يذ القرج مغ ىحا البحث السخترخ استقخاء كل السدائل الفقيية ل -ٗ
الُسْذِكمة التي نز عمييا الديػشي في كتابو االشباه كالشطائخ، كإنسا 

 تشاكلت السيع مشيا بالجراسة.
عشج االحالة الى السرادر كالسخاجع في اليػامر، اكتفي بحكخ اسع  -٘

بياناتيسا كاممة فقج الكتاب، ثع اسع السؤلف، ثع الجدء كالرفحة، أما 
 ذكختيا في قائسة السرادر كالسخاجع.

 رضي – الّرحابة باستثشاء البحث، ُصمب في السحكػريغ لألعالـ تخجست -ٙ
 مغ اسسو اشتيخ كمغ -تعالى هللا رحسيع – األربعة كاألئسة – عشيع هللا

  . بيع التعخيف عغ كاستغشائيع الشتيارىع الفقياء،
 إلى كعدكىا الشبػية األحاديث كتخخيج ػرىا،س إلى القخآنية اآليات عدك -ٚ

 غيخ في الحجيث كاف إذا الرحة؛ حيث مغ درجتيا كبياف مرادرىا،
 . الرحيحيغ

فحلظ  الرػاب حالفشي فإف جيجي في ىحا البحث، كفي الختاـ أقػؿ: لقج بحلت قرارى 
 كصمت قج أني أدعي كال مغ نفدي، فحلظ الرػاب جانبت كإف كمعػنتو، هللا فزل مغ

. كتعالى سبحانو باهلل إال يميق ال الكساؿ ألف الكساؿ، ذركة إلى الستػاضع البحث ىحا في
 مجيب. سسيع إنو الكخيع لػجو خالراً  عسمي يكػف  أف كأرجػ
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 تسييج
 تعخيف الُسْذِكل لغة كاصصالحا

 أكال: تعخيف الُسْذِكل في المغة.
 ك "َشَكَل" الفعالف كرد التبذ، كلقج ي:أ األمُخ، َعَمي   َشَكلَ  االمخ أك َعَمي   يقاؿ: أشكل

 في كثيخ كاحج بسعشى "َأفعل" ك "َفَعَل"، كمجيء "التبذ"، كىػ كاحج بسعشى الزميغ "َأْشَكَل"
 كأن ظ باأللف، الكتاب َأْشَكْمتُ : أيزاً  العخب، كمدألة ُمْذِكَمة أي: ُمْمَتِبدة، كيقاؿ لغة

 َكْجو ، ِمغْ  َكَىَحا َكْجو   ِمغْ  َىَحا ُيْذِبوُ  ال ِحي ُىػَ : ْذِكلُ َكاْلسُ  كااللتباَس، اإلْشكاؿَ  عشو بو أزلت
 .(ٗ)َمْعَشاهُ  َكَيْمَتِبُذ  أمُخهُ  فيْذِكلُ 

 ثانيا: تعخيف الُسْذِكل في االصصالح.
ْشَكاِؿ (٘)معشاه مغ خفي ما كإضيار بدصو أي: :الكالـ مغ بالُسْذِكل السخاد . كإف معخفة اإلِْ

 . (ٙ)َتَعاَلى ّللا ِ  ِمغْ  ْتحٌ ِعْمٌع في نفدو، َكفَ 
 . (ٛ)الصمب" بعج بتأمل إال مشو السخاد يشاؿ ال ما "ىػ:الُسْذِكل بقػلو (ٚ)لحا عخؼ الجخجاني

: بأنيا تمظ السدائل التي السدائل الفقيية الُسْذِكمةمغ خالؿ ما تقجـ يسكغ أف نعخؼ 
، أك قاعجة فقيية خفي حكسيا، أك التبذ كأكىع أنيا معارضة لشز مغ كتاب أك سشة

 أك أصػلية متفق عمييا. وهللا تعالى اعمع بالرػاب. 
 ىالسدألة االكل

 نية السدبػؽ في صالة الجسعة
مة التي ذكخىا االماـ الديػشي في كتابو االشباه كالشطائخ كِ ذْ مغ السدائل الفقيية السُ 

 الجسعة بعج  ي ل عمى ما قخرناه ما صححػه مغ أف الحي أدرؾ اإلماـ فكِ ذْ مغ السُ ":قػلو
 .(ٜ)"ركػع الثانية يشػي الجسعة مع أنو إنسا يرمي الطيخ

 ىػ الجسع بيغ نية صالة الجسعة مع كػنيا سيرمييا ضيخا. محل االشكاؿ:
ماـ في صالة الجسعة أحـخ خمفو، فإف أدركو بعج الخكػع إلفسغ دخل الى السدجج ككجج ا

لجسعة، لكغ ما الحي يشػي؟ ىل يشػي مغ الثانية أك أدركو كىػ في التذيج فقج فاتتو ا
 الجسعة أـ الطيخ؟
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اختمف الفقياء في نية السدبػؽ فيسغ أدرؾ مغ صالة الجسعة دكف ركعة، ىل يجخل 
ماـ بشية الجسعة كيتسيا بعج سالمو ركعتيغ فقط، أـ يشػي جسعة كيتسيا ضيخا؟ إلمع ا

 عمى رأييغ:
 :(ٓٔ)يغكجي يخى الدادة الذافعية أف في السدألة الخأي االكؿ:

  يشػي الطيخ، ألنيا التي يؤدييا كىي فخضو. أحجىسا:
  (ٔٔ)يشػي الجسعة كيتسيا ضيخا، كعممو الخافعي :"أصحيسا"كالثاني كىػ أضيخىسا أك 

 . (ٕٔ)ماـ لع ُيدمِّع مشيا، كىحا ما ذكخه القاضي الخكيانيإلبسػافقة اإلماـ، كألف ا
بعج ركػع الثانية يشػي في اقتجائو باإلماـ كأكجه الخصيب الذخبيشي بأف مغ أدرؾ اإلماـ 

 الجسعة كجػبا كسا ىػ مقتزى عبارة الخكضة كىػ السعتسج.
ىػ فيسغ عمع حاؿ االماـ في صالة الجسعة، كاال مغ  محل الخالؼ في ىحيغ الػجييغ:

   .(ٖٔ)رأى االماـ قائسا كلع يعمع أمعتجؿ ىػ أك في الكياـ فإف السأمـػ يشػي الجسعة جدما
كبو قاؿ: دمحم  ،(ٗٔ)حيح عشج السالكية أنو: يرمييا ضيخًا، كإف نػى الجسعة حيغ كبخكالر

بغ الحدغ الذيباني، ألنيا جسعة مغ كجو، ضيخ مغ كجو آخخ فيرمي أربعا اعتبارا 
سمظ شخيقة االحتياط  -رحسو هللا تعالى-فكأف دمحما ":(ٙٔ)قاؿ الكاساني .(٘ٔ)لمطيخ

جو عغ الفخض بيقيغ جسعة كاف الفخض أك لتعارض األدلة عميو فأكجب ما يخخ 
  .(ٚٔ)"ضيخا

 .(ٜٔ)الحشبمي: يشػى جسعة، كيتسيا ضيخا (ٛٔ)بغ شاقالاكقاؿ 
 أقػؿ: كىحا ما أشكمو االماـ الديػشي بقػلو: يشػي الجسعة مع أنو إنسا يرمي الطيخ، 

اب كال يخفى ضعف ىحا التعميل، بل الرػ ":(ٕٓ)كأما تعميل الخافعي فقج قاؿ عشو االسشػي 
ما ذكخكه فيسغ ال عحر لو، إذا تخؾ اإلحخاـ بالجسعة، حتى رفع اإلماـ مغ الخكعة الثانية، 
ثع أراد اإلحخاـ بالطيخ قبل الدالـ، فإنيع قالػا: إف األصح عجـ انعقادىا، كعممػه بأنا 
تيقشا انعقاد الجسعة كشككشا في فػاتيا؛ إذ يحتسل أف يكػف اإلماـ قج تخؾ ركشا مغ 

كلى كيتحكخه قبل الدالـ، فيأتي بو، كعمى ىحا فميذ لشا مغ يشػي غيخ ما الخكعة األ 
 .(ٕٔ)"يؤدي إال في ىحه الرػرة

 -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم عَ -استجلػا بأحاديث مشيا: َعْغ َساِلع ، َعْغ َأِبيِو، َعِغ الش ِبيِّ  الجليل:
فقج دؿ الحجيث  ،(ٕٕ)ْك َغْيِخَىا َفَقْج َتس ْت َصاَلُتُو((َقاَؿ: )) َمْغ َأْدَرَؾ َرْكَعًة ِمَغ اْلُجُسَعِة أَ 



ىى(ىــه199مختاراٌتىمَنىالمسائِلىالفقكوِةىالُمْشِكلِةىفيىكتاِبىاالشباِهىوالنظائِرىلإلماِمىالسووطي)تىى  

                                      

                
                                                     

 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ىالعدد

                                                                                                ٘ٚ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                    22                                                                                                                                                                                    

  رجب                                                                                                                    
 هــ0441                                                                                                                

  
                                                                                                    آذار 01                                                                                                                       

 م2109                                                                                                                

 212                                                     مجلةىكلوةىالعلومىاالسالموة                         

 
 

بسفيػمو: أف السأمـػ السدبػؽ في صالة الجسعة ال يجرؾ الجسعة بأقل مغ ركعة، فإنو 
 يشػي الجسعة ثع يتسيا ضيخا.

ْكَعَتْيِغ ِمْغ َقاَؿ: )) ِإَذا َأدْ  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم عَ -كَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأف  الش ِبي   َرَؾ َأَحُجُكُع الخ 
ـِ اْلُجُسَعِة َفَقْج َأْدَرَؾ اْلُجُسَعَة، َكِإَذا َأْدَرَؾ َرْكَعًة َفْمَيْخَكْع ِإَلْيَيا ُأْخَخى، َكِإْف َلْع ُيْجِرؾْ   َرْكَعًة َيْػ

  .(ٖٕ)َفْمُيَرلِّ َأْرَبَع َرَكَعات((
 ، كالحكع بغ عتيبة ٕٗالشخعي يخى أبػ حشيفة كأبػ يػسف كىػ قػؿ الخأي الثاني:

، أف السأمـػ اذا أدرؾ االماـ في أي جدء مغ صالتو سػاء في التذيج أك (ٕ٘)كحساد
سجػد الديػ فقج أدرؾ صالة الجسعة، كأنو يجخل مع االماـ بشية الجسعة كيتسيا بعج 

 .(ٕٙ)سالمو جسعة
َقاَؿ: ))َما َأْدَرْكُتْع َفَرمُّػا،  - َعَمْيِو َكَسم عَ َصم ى هللاُ -َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأف  َرُسػَؿ ّللا ِ  الجليل:

كقج فاتو ركعتاف ثع ىػ بإدراؾ التذيج مجرؾ "قاؿ الدخخدي: .(ٕٚ)َكَما َفاَتُكْع َفاْقُزػا((
 ،(ٕٛ)"لمجسعة بجليل: أنو يشػييا دكف الطيخ حتى لػ نػى الطيخ لع يرح اقتجاؤه بو

ة الجسعة مع االماـ كالحي فاتو ركعتاف، فالسدبػؽ مأمػر بقزاء ما فاتو مغ صال
 فيشػييا جسعة كيتسيا جسعة.

مغ خالؿ ما تقجـ مغ آراء الفقياء في مدألة نية السدبػؽ في صالة الجسعة، الخاجح: 
كتحخيخ كجو االشكاؿ فييا، فإني ارجح ما ذىب اليو الذافعية كالسالكية في صحيح 

الماـ بعج ركػع الثانية فإنو يشػي الجسعة السحىب، كبعس فقياء الحشابمة: أف مغ أدرؾ ا
كيتسيا ضيخا، لدببيغ: األكؿ: مػافقة االماـ. كالثاني: اف االماـ لع يدمع مغ صالة 
الجسعة، كالف تمظ الرالة جسعة مغ كجو، ضيخ مغ كجو آخخ، اضافة الى االحاديث 

 التي تفيج أنو ال يجرؾ الجسعة بأقل مغ ركعة. وهللا اعمع بالرػاب
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 السدألة الثانية
 نية الرالة السعادة

في كتابو االشباه كالشطائخ عمى مدألة فقيية  -رحسو هللا تعالى–نز االماـ الديػشي 
مة كِ ذْ تخز الشية التي يشبغي استرحابيا في إعادة الرالة كقاؿ إنيا مغ السدائل السُ 

ي بيا الفخض ل ما صححو األكثخكف في الرالة السعادة أف يشػ كِ ذْ مغ السُ ":كىي قػلو
كىحا ما اكجه ابغ حجخ الييتسي بقػلو: كال يقاس  ،(ٜٕ)األكلى"الفخض  مع قػليع بأف  

ل خارج عغ القػاعج فال يقاس كِ ذْ بشية الفخضية في الرالة السعادة؛ ألف ذلظ مُ 
 .(ٖٓ)عميو

ما "كالسخاد باإلعادة السدتعسمة في العبادات، في عخؼ الذخع ما عخفو التفتازاني بقػلو:
ل في كقت األداء ثانيا لخمل في األكؿ، كقيل: لعحر فالرالة بالجساعة بعج الرالة فع

 ،(ٖٔ)"مشفخدا تكػف إعادة عمى الثاني؛ ألف شمب الفزيمة عحر ال عمى األكؿ لعجـ الخمل
كعميو فإف أداء العبادة مخة ثانية في الػقت الحي حجده الذارع سػاء كانت لبصالف 

 سى باإلعادة، فالرالة السكخرة معادة.االكلى أك لغيخ بصالنيا تد
ىػ كػنو يشػييا فخضا مع أف الفخض ىػ الرالة التي صالىا في أكؿ  محل االشكاؿ:

 مخة.
اختمف الفقياء في نية الرالة السعادة، ىل يشػي بإعادتيا الفخض أك الشفل؟ كبع يدقط 

 عشو الفخض؟
 عادتيا الفخض أك الشفل؟أكال: آراء الفقياء في نية الرالة السعادة، ىل يشػي بإ

 :(ٕٖ)لمذافعية في ىحه السدألة كجيافرأي الدادة الذافعية: الخأي االكؿ: 
يشػي الفخض كلػ كانت الرالة االكلى فخيزة، كقالػا: كال يستشع أف يشػي  الػجو االكؿ:

الفخض كإف كانت نفال، قاؿ الشػكي: ىحا ما صححو األكثخكف كنقل الخافعي ترحيحو 
في فتاكاه: ىل السعتسج كجػب نية الفخضية في الرالة  (ٖٖ)، كسئل الخمميعغ األكثخيغ

: لعل مخاد األكثخيغ أنو (ٖٗ)السعادة؟ فأجاب: بأف السعتسج كجػبيا بيا فييا. قاؿ الدبكي
 يشػي إعادة الرالة السفخكضة، حتى ال يكػف نفال مبتجأ.

كىحا ىػ الحي اختاره يشػي الطيخ أك العرخ مثال كال يتعخض لمفخض،  الػجو الثاني:
، كىػ السختار الحي تقتزيو القػاعج كاألدلة ، ىحا كقج استبعج الجػيشي إماـ الحخميغ
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إماـ الحخميغ الػجو األكؿ كىػ ما أشكمو الديػشي ثع قاؿ: كيف يشػي الفخض مع 
القصع بأف الثانية ليدت بفخضة ، بل الػجو أف يشػي الطُّْيَخ كالعرخ كال يتعخض 

. كأجاب عشو الدبكي: بأف السخاد أنو يشػي لمفخيزة، ك  يكػف ضيخه نفاًل كطيخ الَرِبيِّ
إعادة الرالة السفخكضة حتى ال تكػف نفال مبتجأ، ال إعادتيا فخضا. أي: لع يدبق لو 

 اتراؼ بالفخضية، كليذ السخاد إعادتيا. قاؿ الشػكي: الخاجح: اختيار إماـ الحخميغ.
يخى الحشفية أف الرالة السعادة إذا كانت لتخؾ كاجب  ية:رأي الدادة الحشفالخأي الثاني: 

فال شظ أنيا جابخة ال فخض، فعميو أف يشػي الرالة السعادة كػنيا جابخة لألكلى، كأما 
كعميو فإف الشية في  إذا كاف الفخض ال يدقط إال بيا فال خفاء في اشتخاط نية الفخضية،

   (ٖ٘)ف كانت لتخؾ سشة فدشة.الرالة السعادة إف كانت لتخؾ كاجب فػاجبة كإ
 -رحسو هللا تعالى–اختمفت الخكاية عغ االماـ مالظ  رأي الدادة السالكية:الخأي الثالث: 

في نية الرالة السعادة فقيل: يشػي الفخض كيفػض األمخ هلل تعالى في قبػؿ أي 
 (ٖٙ)الفخضيغ شاء، كقيل يشػي الشفل، كقيل يشػي إكساؿ الفخض الحي صاله فحا.

يخى الحشابمة أنو اَل َيْشِػي الث اِنَيَة َفْخًضا، َلِكْغ َيْشِػيَيا رأي الدادة الحشابمة: ي الخابع: الخأ
   (ٖٚ)ُضْيًخا ُمَعاَدًة، َكِإْف َنَػاَىا أي السعادة َناِفَمًة َصح  ِلُسَصاَبَقِتِو اْلَػاِقَع.

 ثانيا: بع يدقط عشو الفخض؟
الة السعادة كالتي تبيغ لشا أف مشيع مغ قاؿ: يشػي بعج أف بيشت آراء الفقياء في نية الر

كىػ الخاجح مغ ىحه  الفخض كمشيع مغ قاؿ: يشػي الرالة مغ غيخ أف يتعخض لمفخض
، كمشيع مغ قاؿ: يشػي اكساؿ الفخض، تحتع االقػاؿ، كىػ الحي تقتزيو القػاعج كاألدلة

 عمي أف أبيغ أمخا ميسا أال كىػ بع يدقط عشو الفخض:
 :(ٖٛ)في سقػط الفخض عشو قػالف لمذافعية

يدقط عشو الفخض باألكلى كذلظ لدقػط الخصاب بيا، كىػ قػؿ الذافعي  القػؿ االكؿ:
كبو  (ٓٗ)كركاية عغ مالظ (ٜٖ)في الججيج كىػ الحي صححو الشػكي، كبو قاؿ أبػ حشيفة

  .(ٔٗ)قاؿ احسج
 الجليل: 

بيو قاؿ : ))شيجت مع الشبي استجلػا بحجيث جابخ بغ يديج بغ االسػد العامخي عغ أ -ٔ
حجتو ، فرميت معو صالة الربح في مدجج الخيف ، قاؿ :  -صمى هللا عميو كسمع-
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فمسا قزى صالتو كانحخؼ إذا ىػ بخجميغ في أخخى القـػ لع يرميا معو ، فقاؿ : عمي 
بيسا ، فجئ بيسا تخعج فخائريسا ، فقاؿ : ما مشعكسا اف ترميا معشا ؟ فقاال : يا رسػؿ 

 ، انا كشا قج صميشا في رحالشا ، قاؿ : فال تفعال . إذا صميتسا في رحالكسا ثع أتيتسا هللا
 .(ٕٗ)مدجج جساعة فرميا معيع ، فإنيا لكسا نافمة((

اِمِت: ُنَرمِّي َيْػـَ اْلُجُسَعِة  -ٕ كبحجيث َأِبي اْلَعاِلَيِة اْلَبخ اِء، َقاَؿ: ُقْمُت ِلَعْبِج هللِا ْبِغ الر 
، َخْمَف أُ  اَلَة، َقاَؿ: َفَزَخَب َفِخِحي َضْخَبًة َأْكَجَعْتِشي، َكَقاَؿ: َسَأْلُت َأَبا َذرّ  ُخكَف الر  َمَخاَء َفُيَؤخِّ

َعْغ َذِلَظ،  -َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم عَ -َعْغ َذِلَظ َفَزَخَب َفِخِحي، َكَقاَؿ: َسَأْلُت َرُسػَؿ هللِا 
اَلَة لِ   .(ٖٗ)َػْقِتَيا، َكاْجَعُمػا َصاَلَتُكْع َمَعُيْع َناِفَمًة((َفَقاَؿ: )) َصمُّػا الر 

قػلو : فإنيا لكسا نافمة أي: الثانية كىي الرالة السعادة، كألنو ال يجب  كجو الجاللة:
عمى مغ صمى األكلى االعادة مع الجساعة، فجؿ ذلظ عمى أف الفخض قج سقط عشو 

ة كأسقصت الفخض، بجليل إف الرالة بفعل االكلى، كألف الرالة األكلى قج كقعت فخيز
االكلى ال تجب ثانيا، كإذا بخئت ذمة السكمف باألكلى فإنو يدتحيل أف تكػف الثانية 
فخيزة كجعل االكلى نافمة، كلحا قيل: إذا نػى الخجل صالة ككتبتيا السالئكة فسغ 

   .(ٗٗ)يدتصيع أف يحػليا؟ كعميو فسا صمى بعجىا فيػ تصػع
خضو احجاىسا ال بعيشيا كيحتدب هللا تعالى لو بأيتيسا شاء، كىػ أف ف القػؿ الثاني:

قػؿ الذافعي في القجيع، كعبخ بعس فقياء الذافعية عغ ىحا القػؿ بأف الفخض 
أكسميسا، ألنو إنسا استحب لو إعادة الفخيزة، كذلظ ليكسميا بالجساعة، كقاؿ الذعبي 

 .(٘ٗ)كاالكزاعي: الجسيع فخضو
ألكؿ كىػ أف الفخض يدقط عشو باألكلى كىػ رأي الجسيػر، كىػ مغ القػليغ ا كالخاجح:

 ما رجحو االماـ الشػكي كصححو كاستجؿ عميو باألدلة الرحيحة.  
 

 السدألة الثالثة
 الشطخ مغ أجل التعميع

أكرد االماـ الديػشي في كتابو االشباه كالشطائخ مدألة فقيية قاؿ عشيا بأنيا ُمْذِكمة 
 في قػليع مع لتعميع، الشطخ كيباح: (ٙٗ)السشياج قػؿ ُسْذِكلال :"مغكنز عمييا بقػلو

جاؽ  .(ٚٗ)األصح" في تعميسو تعحر قبمو، فصمق قخآف، تعميع أصجقيا كلػ: الر 
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قاؿ: بجػاز الشطخ  -رحسو هللا تعالى–إف االماـ الشػكي  كجو االشكاؿ في ىحه السدألة:
جاؽ ذكخ ما يقتزي مشع الش طخ لمتعميع لسغ أصجقيا أي: كاف لمتعميع، لكشو في باب الر 

ميخىا تعميع القخآف، ثع شمقيا قبل الجخػؿ، قاؿ: تعحر تعميسو في االصح، فتشاقس 
 كالمو.

كمغ أجل حل االشكاؿ كرفع ىحا التشاقس، رجعت الى  كتب اعالـ الذافعية الحيغ قامػا 
ىحه  بذخح السشياج كغيخىع مغ الفقياء، كبعج البحث كالشطخ كججت ليع آراء في

 السدألة الُسْذِكمة كتػجييات ميسة تحل االشكاؿ عمى الشحػ التالي:
 أكال: بياف التعميع الحي يبيح الشطخ.

حسل الدبكي: التعميع الحي يبيح الشطخ عمى التعميع الػاجب كقخاءة الفاتحة، كما يتعيغ  
 َكَذْفت :ثع قاؿ الدبكي تعميسو مغ الرشائع السحتاج إلييا بذخط التعحر مغ كراء حجاب

 . (ٛٗ)َفَقْط، كىحا ما رجحو ِلْمَػاِجِب  إال   الت ْعِميِع َجَػازُ  ِمْشَيا َيْطَيْخ  َفَمعْ  اْلَسْحَىِب  ُكُتبَ 
الت ْعِميع ال ِحي يبيح الّشطخ َخاص باألمخد ِبِخاَلؼ اأْلَْجَشِبّي َكرجح َىَحا اْلجاَلؿ  َكقيل:

قا، كلػ بال شيػة، استذعخ أف يػرد عميو مصم ى األمخداْلسحمي، ألنو لسا حـخ الشطخ إل
كما زاؿ  ،أف األمخد يحتاج إلى مخالصة الخجاؿ لمتعميع، كيذق عميو االحتجاب كالتدتخ

 ،الدمف، كالعمساء عمى مخالصة السخد كمجالدتيع كتعميسيع فاستثشي الشطخ لمتعميع لحلظ
 .(ٜٗ)مشجكبا أك كاف كاجبا كغيخه، لألمخد لمتعميع الشطخ يجػز أنوكالسعتسج 

 ثانيا: أما بالشدبة لسغ كاف صجاقيا تعميع القخآف ثع شمقيا قبل الجخػؿ.
لمفقياء آراء في حكع مغ أصجؽ زكجتو تعميع قخآف ثع شمقيا قبل التعميع عمى الشحػ 

 التالي:
 مغ شيًئا يعمسيا أف قبل مغ شمق زكجتوالخأي االكؿ: رأي الدادة الذافعية كالحشابمة: 

 ذكي  كمغ الشداء مغ ليا استأجخ ذمتو في مذخكًشا التعميع كاف فإف :فيشطخ القخآف
 تعميسيا أصجقَيا ِإذا القخآف، أما مغ تدتحقو ما عمى يعمسيا مغ الخجاؿ مغ محارميا

 بعج تعميسيا لو يجػز ىل فقج حرل خالؼ قبمو َأك ُدُخػؿ بعج الت ْعِميع قبل َفصمق ِبَشفِدوِ 
 :(ٓ٘)كجييغ عمى ال ؟ أـ الصالؽ
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- هللا رسػؿ أحاديث سساع يجػز كسا حجاب، كراء مغ يجػز تعميسيا :الػجو األكؿ
 عميو هللا صمى- هللا رسػؿ نداء كانت كقج األجانب الشداء مغ -كسمع عميو هللا صمى
 السعامالت. في كالميا سساع لو يجػز ككسا حجاب، كراء مغ يحجثغ -كسمع

 :مخيغأل يجػز التعميع ال األصح كىػ :الػجو الثاني
 عميو هللا صمى- الشبي قاؿ كقج بَيا، اختالؤه يجػز اَل  َعَمْيوِ  ُمحخَمة َصاَرت أِلَن َيا :أحجىسا

 (ٔ٘).ثالثيسا(( الذيصاف فإف بامخأة أحجكع يخمػف  )) كال: -كسمع
فإف قيل: إف السخأة األجشبية يباح الشطخ إلييا لمتعميع، كىحه الدكجة السصمقة صارت  

 جػز تعميسيا؟أجشبية فمع ال ي
إف كال مغ الدكجيغ تعمقت آمالو باآلخخ كحرل بيشيسا نػع مغ  الجػاب عمى االعتخاض:

الػد فقػيت التيسة فامتشع التعميع كذلظ لقخب الفتشة بخالؼ األجشبي فإف قػة الػحذة 
 بيشيسا اقتزت التعميع.

 كانت كأف بيا مػةالخ تحـخ لع لػ أنيا الدابق تعميميع كىشا قاؿ زكخيا االنراري:"كأفيع
 جـد كبو التعميع يتعحر لع ثانيا نكحيا أك بخضاع لو محخما صارت أك تذتيى ال صغيخة

 .(ٕ٘)البمقيشي"
 .بيا االفتتاف مغ كالميا مصاكلة في ما كالثاني:

 :(ٖ٘)قػالف فيو الدكج عمى يجب فساذا التعميع، تعحر أك التعميع، يجػز ال: قمشا فإف 
 .قبمو كاف إف كنرفو الجخػؿ، بعج كاف إف جسيعو السثل ميخ عميو: أصحيسا

 .فشرفو قبمو كاف كإف الجخػؿ، بعج كاف إف التعميع مثل أجخُ  عميو: كالثاني
يخى فقياء الحشفية أف تعميع القخآف كاجب، فال يجػز أف الخأي الثاني: رأي الحشفية: 

اال، فسا ال يكػف يكػف ميخا كتعميع الذيادتيغ، لحلظ اشتخشػا أف يكػف صجاؽ السخأة م
   .(ٗ٘)ماال ال يكػف ميخا، فال يرح تدسيتو ميخا

 كاستجلػا: 
ففي اآلية الكخيسة  (٘٘)  چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ        چ    بقػلو تعالى:-

اشتخط أف يكػف السيخ ماال، فرفة الساؿ قج ثبتت بالشز، كأما التعميع فيػ عبادة ليذ 
 يخا.بساؿ فال يرمح أف يكػف م
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 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ىچ كقػلو تعالى: -

فقج دلت اآلية الكخيسة عمى تشريف السيخ السفخكض لمدكجة في حاؿ  (ٙ٘)چائ
شالقيا قبل الجخػؿ، كىحا يقتزي أف يكػف السيخ السفخكض محتسال لمتشريف كىػ 

 الساؿ، فتعميع القخآف ال يكػف ميخا، كال يتشرف.
 مغ الشطخ"الحاصل في مدألة  االشكاؿ تػجيو في العمساء مدمظ  فبعج بياالخالصة: 

 التعميع كاف سػاء لمتعميع الشطخ يجػز أنو الذافعية عشج السعتسج أف تبيغ" التعميع أجل
 قبل شمقيا ثع القخآف، تعميع ميخىا، كاف مغ لتعميع الشطخ باستثشاء مشجكبا، أك كاجبا

 .السيخ نرف عميو كالرحيح ،الفتشة لخػؼ التعميع، فامتشع الجخػؿ،
 السدألة الخابعة

 محبػب( غيخىا كفي مكخكه القخب في قاعجة: )اإليثار
لقج أكرد االماـ الديػشي ىحه القاعجة الفقيية في كتابو االشباه كالشطائخ، كىي قاعجة 
كمية يتخخج عمييا ما ال يشحرخ مغ الرػر الجدئية، كىي مغ القػاعج السدمع بيا، 

يا، كال سيسا عشج الذافعية، كقاـ الديػشي باالستذياد ليا بآية كخيسة كالستفق عمي
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی       چ  كبأقػاؿ عمساء آخخيغ، أما اآلية فقػلو تعالى:

 "ال:الجيغ عد الذيخ أقػاؿ العمساء فقج قاؿ الديػشي نقال عغ، كأما  (ٚ٘) چیی
 ألف؛ األكؿ بالرف كال العػرة بدتخ كال رة،الصيا بساء إيثار فال القخبات، في إيثار

 كتعطيسو،.. اإللو إجالؿ تخؾ فقج بو، آثخ فسغ. كاإلجالؿ التعطيع،:بالعبادات الغخض
 ما كمعو الرالة، كقت عميو دخل مغ: الفخكؽ  في دمحم، أبػ الذيخ ككحلظ نقل عغ

 بحلظ جـد ج. كق(ٛ٘)اإليثار" لو يجد لع لمصيارة، يحتاجو مغ كىشاؾ لصيارتو، يكفيو
 خالؼ أك مكخكه، بالقخب اإليثار: مدمع شخح في كقاؿ؛  السيحب شخح في الشػكي 
 .(ٜ٘)الجنيا كأمػر الشفذ، حطػظ في يدتحب كإنسا األكلى،

كيخى االماـ الديػشي أف االيثار بالقخب يكػف حخاما إذا أدى الى تخؾ كاجب، كيكػف 
يكػف خالؼ األكلى، إذا ارتكب خالؼ مكخكىا إذا أدى الى تخؾ سشة أك ارتكاب مكخكه، ك 

 . (ٓٙ)االكلى مسا ليذ فيو نيي مخرػص كبيحا يختفع الخالؼ
كىشا نبو االماـ الديػشي الى مدألة فقيية ُمْذِكمة تتعارض كجو االشكاؿ عمى القاعجة: 

 في يجج كلع جاء مغ: القاعجة ىحه عمى الُسْذِكل مع ما نرت عميو القاعجة فقاؿ:"مغ
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 يفػت فيحا يداعجه، أف لمسجخكر كيشجب اإلحخاـ، بعج شخرا يجخ إنوف فخجة، الرف
 يذكل كمو ، كىحا ما أكجه الدركذي:"كىحا(ٔٙ)األكؿ" الرف أجخ كىػ قخبة، نفدو عمى
 يجج لع إف أنو فالسحىب ليرمي، السشفخد جاء إذا األكؿ الرف في يرمي مغ عميو
 أجخ كىػ قخبة، لشفدو فػت جفق ىحا كمع السجخكر، كيداعجه شخرا يجخ أف فمو فخجة

 .(ٕٙ)القخب" في يكػف  ال اإليثار إف: قػليع يخالف كىحا األكؿ، الرف
 لإلجابة عمى ىحا االشكاؿ ال بج مغ تػضيح عجة أمػر:

 الرف مغ لو الجار مداعجة لمسجخكر يدغ قػليع يقاؿ قاؿ ابغ حجخ الييتسي:"ال أكال:
 بقخبة إيثارا ىحا ليذ نقػؿ ألنا األكلى، ؼخال أك مكخكه بالقخب اإليثار: قػليع يخالفو

 عشيا خمف لػجػد فزيمتو؛ بقاء مع لمغيخ فزيمة تحريل ىػ بل بعزيع، تػىسو كسا
 كإنسا الرف، مغ عميو فات ما لفزيمة السعادلة كالتقػى  البخ عمى السعاكنة فزيمة ىػ

 نحػك  مػضعو غيخه ليجخل الرالة قبل الرف مغ يخخج أف مثل بالقخبة اإليثار
 .(ٖٙ)ذلظ"

كيسكغ أف يجاب عغ ىحا االشكاؿ الحي ذكخه الديػشي كالدركذي بأنو ىشاؾ مغ  ثانيا: 
رحسو هللا –العمساء مغ قاؿ : بجػاز االيثار بالقخب كأنو ال يكخه، كمشيع ابغ الكيع 

: الفقياء مغ قاؿ مغ الحي أجاز ذلظ كاعتبخه غاية الكـخ كااليثار، إذ قاؿ: كقػؿ -تعالى
رضي –عائذة  يرح، ثع استجؿ بعجة أدلة مشيا: أف الديجة ال بالقخب اإليثار ػزيج ال

 الشبي جػار بيتيا في بجفشو -رضي هللا عشو–الخصاب  بغ عسخ آثخت سيجنا -هللا عشيا
 كعمى البحؿ، ليا كال الدؤاؿ، لو تكخه فمع ذلظ عسخ كسأليا ،- كسمع عميو هللا صمى -

 كال الدؤاؿ، لو يكخه لع األكؿ، الرف في بسقامو ؤثخهي أف غيخه الخجل سأؿ فإذا ىحا
 ثػاب عمى راجحا الخراؿ ىحه مغ كاحج كل ثػاب يكػف  كنطائخه، ثع قاؿ: كقج البحؿ لحلظ
 .(ٗٙ)أضعافيا كأخح قخبة فبحؿ تاجخ مسغ بيا السؤثخ فيكػف  القخبة، تمظ

خب( كمغ التصبيقات كلقج أفخد ابغ عابجيغ في حاشيتو مصمبا اسساه: )جػاز االيثار بالق
 أك سشا مشو أكبخ رجل فجخل األكؿ الرف إلى أحج الفقيية التي ذكخىا:  فيسا إذا سبق

 كخاىة بال بالقخب اإليثار جػاز يفيج فيحا لو، تعطيسا كيقجمو يتأخخ أف يشبغي عمع أىل
 . (٘ٙ)لمذافعية خالفا
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يزا فيسا لػ أجسمشا ما ذكخه الديػشي كالدركذي مغ اشكاؿ يسكغ أف يجاب عشو أ ثالثا:
القػؿ في حكع صالة السشفخد خمف الرف ىل ترح أـ ال؟ ثع بياف مجى مذخكعية مغ 
جخ شخرا مغ الرف ليرصف معو، كىل يذخع لمسجخكر أف يشجخ مع الذخز أك 

 يرح لو االمتشاع؟ 
 اختمف الفقياء في حكع صحة صالة السشفخد خمف الرفػؼ عمى محىبيغ:

ػر الفقياء مغ الحشفية كالذافعية كالسالكية الى القػؿ أف ذىب جسي السحىب االكؿ: 
صالة السشفخد خمف الرفػؼ صحيحة إال أنيا مكخكىة في حالة كجػد فخجة في الرف 
األكؿ، كلع يجخل كصمى كحجه خمف الرف، فقج أساء كصحت صالتو، فأما إذا لع يجج 

خدا، ألف حاؿ العحر فخجة أك مجخال في الرف األكؿ ال تكخه صالتو خمف الرفػؼ مشف
 (ٙٙ) مدتثشاة.

: أف األصح عشج الذافعي أنو يكف كحجه كال (ٚٙ)كلقج نقل القاضي الصبخي عغ البػيصي
يجحب إليو رجال، ألف في جحبو رجال يحجث خمال في الرف األكؿ، كيحخمو فزيمة 

 (ٛٙ) الرف كليذ لو ذلظ.
- كالشبي السدجج، دخل أنو بكخة، أبي الحدغ، عغ عغ بأدلة كثيخة مشيا: كاستجلػا:

 عميو هللا صمى- هللا رسػؿ فقاؿ الرف، دكف  فخكعت: قاؿ راكع، -كسمع عميو هللا صمى
، فمػ كاف انفخاده خمف الرف قادحا في صالتو (ٜٙ)تعج(( كال حخصا هللا )) زادؾ: -كسمع
 مع الرف خمف صالتو صحت مغ كل كألف بإعادتيا، -صمى هللا عميو كسمع-ألمخه
 الػاردة االحاديث الذافعية كحسل الخجاؿ، خمف كالسخأة مشفخدا توصال  صحت غيخه

 .(ٓٚ)األدلة بيغ جسعا االستحباب عمى باإلعادة
ذىب الحشابمة الى أف مغ صمى خمف الرف كحجه ركعة كاممة ، لع  السحىب الثاني:

 .(ٔٚ)ترح صالتو، كعميو االعادة
 يرمى رجال رأى :))-كسمع عميو هللا صمى- هللا رسػؿ أف بحجيث كابرة كاستجلػا: 

 . (ٕٚ)الرالة(( – حخب بغ سميساف قاؿ - يعيج أف فأمخه كحجه الرف خمف
بشاء عمى ما تقجـ فالخاجح أف صالة السشفخد خمف الرف إذا لع يجج فخجة  الخاجح:

صحيحة، كال يشبغي لو أف يجحب رجال مغ الرف كي يرصف معو، كلمسجخكر أف ال 
 السجحكب،  الخجل عمى : التذػير(ٖٚ)ظ مغ محاذيخ مشيايػافقو عمى ذلظ، لسا في ذل
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لمرف كاالخالؿ فيو، كاحخامو فزيمة الرف االكؿ،  قصع كىحا الرف، في فخجة فتح
كبيحا التخجيح يدكؿ االشكاؿ الحي ذكخه الديػشي كالدركذي، كىػ أف مدألة: الرالة 

وهللا تعالى أعمع خمف الرف مشفخدا ال تجخل تحت قاعجة: االيثار في القخب مكخكه، 
 بالرػاب.   

 السدألة الخامدة
 تكميف الدكخاف ككقػع شالقو

نبو االماـ الديػشي في كتابو االشباه كالشطائخ عمى مدألة فقيية ُمْذِكمة تخز تكميف  
: مػاضع عجة في (ٗٚ)السشياج قػؿ :الُسْذِكل :"مغالدكخاف ككقػع شالقو، فقاؿ ما نرو

 .(٘ٚ)الدكخاف" إال التكميف: شفػذهل يذتخط"  الصالؽ في: " مشيا
يذتخط لشفػذ الصالؽ ككقػعو أف يكػف السصمق مكمفا أي: كجو االشكاؿ في السدألة:

ْكَخاف فإنو يرح مشو  ُمَكّمف كالربي كالسجشػف، ِإال   غيخ مغ َيرح عاقال بالغا، َفاَل  الد 
فذ الػقت يقع ُمَكّمف، فكيف يكػف الدكخاف غيخ مكمف كفي ن غيخ َأنو َمعَ  الصالؽ

 شالقو؟ 
كلإلجابة عمى ىحا االشكاؿ الحي أكرده االماـ الديػشي البج مغ بياف اختالؼ الفقياء 

 في مدألة ىل الدكخاف مكمف أك غيخ مكمف ؟ كىل يقع شالقو أك ال يقع؟
 اختمف الفقياء في حكع تكميف الدكخاف كشالقو عمى محىبيغ: 

 أك خسخا شخب كأف بدكخه الستعجي ا، كىػالدكخاف ليذ بسكمف مصمق السحىب االكؿ: 
 كالسغسى يدقط بحيث عميو شافحا الدكخ كاف حاجة، فيقع شالقو كلػ بال مجششا دكاء
مكمف، كبو قاؿ االصػليػف كالغدالي كاماـ الحخميغ الجػيشي كابغ  غيخ أنو مع عميو

 بإزالة يانولعر عميو تغميطا الدبكي في جسع الجػامع، كىحا ما نقمو الشػكي في الخكضة
 حاؿ مخاشب غيخ أنو األصػؿ أىل مخاد كلكغ: كقاؿ الشػكي  يدؿ، لع كأنو فجعل عقمو

 (ٚٚ)كالميث ربيعة كذىب (ٙٚ)ججيج. بأمخ العبادات بقزاء مكمف أنو ىشا كمخادنا الدكخ،
 فأشبو عقمو، زاؿ ألنو كالسدني؛ الى القػؿ بأف شالؽ الدكخاف ال يقع، ثػر كأبػ كداكد

 .(ٛٚ)السجشػف 
احتجػا بقػليع: اف الدكخاف حالة سكخه ىػ فاقج لمعقل كالسجشػف أك الربي حجتيع: 

غيخ السسيد، فكيف يػجو إليو الخصاب كىػ ال يفيع مغ الخصاب شيئا؟، فمػ شمب مغ 
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الدكخاف امتثاؿ ما يقتزيو الخصاب كىػ عمى تمظ الحالة التي ذكخناىا، لكاف ذلظ تكميفو 
و خصاب كىػ ال يفيع السقرػد مشو، كىحا مدتحيل، أما بسا ال يصاؽ، ألنو كجو إلي

تسدظ الفقياء بسا يرح مغ أقػاؿ الدكخاف كأنو كالراحي فحكع الذخع برحة أقػالو أك 
 في االستحالة فدادىا متبع كال استحالة فيو كمشيا كقػع شالقو، كإنسا

عقل لجاز الخصاب، كألنو لػ جاز خصابو مع زكاؿ ال يفيع ال مغ عمى الخصاب تػجيو
    .(ٜٚ)خصاب البييسة كالصفل في السيج كىحا ال يقػؿ بو أحج

كأما كقػع شالقو فجليمو:إنسا ىػ مغ قبيل ربط األحكاـ باألسباب، الحي ىػ خصاب 
 .(ٓٛ)الػضع، كليذ مغ باب التكميف
 األحكاـ لخفع كالقاصج كاف نفدو؛ عمى الدكخ أدخل كيخى الذاشبي أف الدكخاف:"لسا

 استعسالو فرار كثيخة، لسفاسج سبب الذخب ألف أك السقرػد، بشكيس فعػمل التكميفية؛
أك ألف الدكخاف لسا   ،(ٔٛ)يقرجىا" لع كإف بيا الذخع فيؤاخحه السفاسج، تمظ في تدببا لو

 حكع ألدمشاه لفدقو الدكخ دعػى  في متيع كاف سكخه ال يعمع إال مغ جيتو، كالدكخاف
 .(ٕٛ)كأفعالو، كلحلظ صح شالقو أقػالو

كعميو اإلثع  مكمف بدكخه السعتجي الدكخاف الدكخاف مكمف مصمقا: إف السحىب الثاني:
 نبيحا أك شخب خسخا األـ بقػلو:"كمغ في عميو نز الذافعي محىب كىػ الرحيح، كىحا

كالسذيػر عشج السالكية  (ٗٛ)، كىػ محىب الحشفية (ٖٛ)الصالؽ" لدمو فصمق فأسكخه
 .(٘ٛ)كالحشابمة

 مغمػب كالسجشػف  كالسخيس عقمو، عمى مغمػب ف الدكخاف حاؿ سكخها :قائل قاؿ فإف
 . عقمو عمى
عقمو، كأما  ذىب إذا القمع عشو مخفػع بالسخض عشو كمكفخ مأجػر السخيس: قيل

 عميو مغ يقاس فكيف القمع، عشو مخفػع غيخ الدكخ عمى مزخكب آثع الدكخاف فيػ
 الدكخاف، عغ تخفع كال عقمو عمى غمب مغ عغ مخفػعة كالرالة الثػاب؟ لو بسغ العقاب
 .(ٙٛ)ذلظ غيخ أك صـػ أك حج مغ الفخائس ككحلظ

 عغ لو األصػلييغ إخخاج مع تكميف الدكخاف عمى الذافعي نز بعزيع استذكل كقج
 .يفيع كسا بيغ ذلظ اصحاب السحىب االكؿ ال مغ سائخ كبيغ بيشو كالتدػية ذلظ،
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 رتبة عغ يشتقل الحي الدكخاف عمى قػلو ل:"يحسكأجاب عمى ىحا االشكاؿ الدركذي بقػلو
 يجػز الذافعي أف ذلظ مغ ضاف يطغ أف يشبغي كال عميو، السغذى الصافح دكف  التسييد
 .(ٚٛ)ذلظ" عغ يجل - عشو هللا رضي - فقجره مصمقا، الغافل تكميف

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ استجؿ مغ قاؿ بتكميف الدكخاف ككقػع شالقو بقػلو تعالى:الجليل: 

 .(ٛٛ) چ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ہ  ہ    ہ
اف هللا عد كجل في اآلية الكخيسة قج كجو الخصاب الى الدكخاف حاؿ سكخه  كجو الجاللة:

بالكف عغ الرالة حتى يعمع ما يقػؿ، فمػ لع يكغ الدكخاف مكمفا لسا صح تػجيو 
 الخصاب إليو، فجلت أف التكميف قائع في حقو كإف زاؿ عقمو بالدكخ.

أف ما قستع بو مغ االستجالؿ باآلية عمى تكميف الدكخاف غيخ ستجالؿ: الخد عمى ىحا اال
 صحيح: 

في ابتجاء االسالـ  -رضي هللا عشيع جسيعا–الرحيح أف الخصاب مػجو لمرحابة الكخاـ 
 عميو يأتي كيال الرالة، كقت في الذخب إفخاط مغ السشع: مشو كالسخاد قبل تحخيع الخسخ،

  .(ٜٛ)سكخاف كىػ الرالة كقت
 ككافقو ليحيانو، عمى الدكخاف، السفتخي  حج إيجاب رأى -كجيو هللا كـخ -عمّياً  كألف

  كقع كحلظ كاف كإذا مكمف، كأنو حكسًا، لكالـ الدكخاف أف عمى فجؿ عميو؛ الرحابة
 .(ٜٓ)كالراحي شالقو

 معشػي، خالؼ مدألة تكميف الدكخاف في ليذ أنو بشاء عمى ما تقجـ تبيغ:الخاجح: 
 خصاب فيسو عجـ حاؿ مخاشبا ليذ أنو عشى بسكمف ليذ إف الدكخاف: اؿق مغ فإف

 قبيل مغ كغيخىسا كالحمػؿ العقػد مغ عشو يرجر بسا مؤاخحتو كجعل الستحالتو تكميف
إف : قاؿ كمغ قرجا بسحـخ عقمو إزالة إلى لتدببو عميو تغميطا باألسباب األحكاـ ربط

 صجر بسا فيؤاخح السكمفيغ أحكاـ ميوع تجخي  أي حكسا مكمف أنو عشى مكمف الدكخاف
 األحكاـ ربط قبيل مغ مؤاخحتو تكػف  أف يشافي ال كىحا مخ كسا تغميطا سكخه في مشو

 . كبيحا يدكؿ االشكاؿ.(ٜٔ)باألسباب
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 السدألة الدادسة
 ذبيحة األخخس

لقج أكرد االماـ الديػشي في كتابو االشباه كالشطائخ مدألة فقيية تتعمق بحبيحة 
: التيحيب عغ الخافعي نقمو ما الُسْذِكل، :"مغاؿ عشيا بأنيا ُمْذِكمة كىي قػلواألخخس كق

 .(ٕٜ)كالسجشػف" فقػالف كإال مفيسة إشارة لو كانت إف تِحل األخخس ذبيحة أف
، أما اذا  (ٖٜ)اف االخخس تِحل ذبيحتو اف كانت لو اشارة مفيسة باالتفاؽكجو االشكاؿ: 

شػف أي: في ِحل ذبيحتو  قػالف: أحجىسا : تحخيع لع تكغ لو اشارة مفيسة فيػ كالسج
 عمى ترخفاتو سائخ كلتكغ الخافعي: قاؿ كالخافعي (ٜٗ)البغػي  قصع كبو ذبيحة األخخس،

 كىحا الحي كقع فيو االشكاؿ. (ٜ٘)الكياس ىحا
 كجو، كالرػاب لو يطيخ ال إف القػؿ بتحخيع ذبيحة األخخس،االجابة عمى ىحا االشكاؿ: 

 في الذافعي نز ذلظ كعمى ،(ٜٙ)لع تكغ مفيسة أك مفيسة إشارتو انتك سػاء الِحلُّ 
، (ٜٚ)األخخس" بحبيحة بأس "كال: -هللا عشو رضي- فقاؿ" السخترخ" مغ الزحايا باب

 كبو يفيع، ال الحي األخخس ذبيحة بحل كصححو االماـ الشػكي في الخكضة فقج جـد
 بيغ يفخؽ  كلع األخخس محكاة ةإباح عمى اإلجساع السشحر ابغ ، كنقل(ٜٛ)األكثخكف  قصع

 ذبيحة إباحة عمى العمع أىل مغ عشو نحفع مغ كل "أجسع:فقاؿ كعجمو اإلشارة فيسو
صحيحا، كلحلظ  قرجا االخخس الحي فيست اشارتو أـ لع تفيع  لو ، كألف(ٜٜ)األخخس"

    .(ٓٓٔ)قمشا بِحل ذبيحة مغ لع تفيع اشارتو
 يعشي ما أدري  ال الكياس: ىحا عمى خفاتوتر سائخ كلتكغ: الخافعي قاؿ الدركذي:"قػؿ

 تفيع ال مغ أف يخفي فال القػلية أك البتة، يطيخ فال الفعمية ترخفاتو أراد إف بو،
 .(ٔٓٔ)قػالف؟" فيو يجخي  فكيف كنحػىا؛ لبة كال إقخار كال لو بيع ال إشارتو

لرػاب بعج بياف تػجيو االشكاؿ مغ قبل العمساء في ىحه السدألة تبيغ أف االخالصة: 
ىػ: ِحلُّ ذبيحة األخخس سػاء كانت لو اشارة مفيسة أك لع تكغ مفيسة، ألف لو قرجا 

 صحيحا.
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 السدألة الدابعة
 الجيخ كاالسخار في صالة الربح السقزية

نز االماـ الديػشي في كتابو االشباه كالشطائخ عمى مدألة فقيية مذكمة تخز صالة 
الجيخ كاالسخار بػقت القزاء أك االداء؟  الربح السقزية، ىل العبخة فييا مغ حيث 

 نيارية، كانت كإف الربح، صالة: زكائجه مغ (ٕٓٔ)الخكضة في قػلو، الُسْذِكل :"مغفقاؿ
 .(ٖٓٔ)الجيخ" في الميل حكع كلػقتيا جيخية، القزاء في فيي

اف صالة الربح كإف كانت صالة نيارية ، فحكسيا عشج قزائيا أنيا كجو االشكاؿ: 
ية كيكػف حكسيا حكع الرمػات الجيخية، كىحا ما عبخ عشو الشػكي ترمى صالة جيخ 

 كانت كإف الربح صالة لكغ في شخح السيحب بأكضح مغ عبارة الخكضة إذ قاؿ:"
 مخاد كىحا الميل حكع فيو كلػقتيا الميمية حكع الجيخ في القزاء في فميا نيارية

قج فيع ىحا الكالـ عمى غيخ ، كلحلظ يخى االماـ االسشػي: أف أكثخ الشاس (ٗٓٔ)األصحاب"
. كىحا (٘ٓٔ)ما ىػ عميو، فقج تػىسػا أف صالة الربح تقزى بعج شمػع الذسذ جيخا

 فيو اشكاؿ.
اف صالة الربح تقزى في الشيار سخا عمى الرحيح مغ كيجاب عمى ىحا االشكاؿ: 
أك غيخىا  السقزية الربح اْلَفِخيَزة ِفي كاإلسخار اْلَجْيخ ِفي محىب الذافعي، كأف العْبَخة

، (ٙٓٔ)اأْلََداء كىحا ما صححو البغػي كالستػلي كالخافعي ِبَػْقت اَل  اْلَقَزاء ِبَػْقت إنسا ىػ
فيجيخ بفخيزة الرالة مغ غخكب الذسذ الى كقت شمػعيا، كيدخ فيسا سػى ذلظ، 

ْبحِ  ِمغْ  َرْكَعةً  َأْدَرؾَ  َلػْ  َأن وُ  َذِلظَ  ِمغْ  كلحلظ قاؿ الخممي:"َكُعِمعَ  ْسذِ  ُشُمػعِ  ْبلَ قَ  الرُّ  ُثع   الذ 
 . (ٚٓٔ)اأْلَْكَجُو" َكُىػَ  َأَداءً  َكاَنْت  َكِإفْ  الث اِنَيةِ  ِفي َأَسخ   َشَمَعْت 

ما صخح بو الشػكي في شخح صحيح مدمع: بأف  كالحي يخفع االشكاؿ عغ ىحه السدألة:
، كبيحا (ٛٓٔ)صالة الربح إذا قزيت في الشيار فإنيا تقزى سخا، عمى الرحيح

خيح مغ الشػكي يػضح ما قالو في كتابو ركضة الصالبيغ كفي السجسػع شخح التر
السيحب، فاألصح عشج الذافعية كسا بيشا: أف العبخة بػقت القزاء، دكف األداء، فيقزي 

، كمسا (ٜٓٔ)الرالة الميمية نيارا سخا كالشيارية ليال جيخا، كىػ رأي الحشابمة كاالكزاعي
 أك َيجيخ بالرالة السقزية قمشا: أنو لسدألة: أنو حيثيشبغي التشبيو عميو في نياية ا

  لمديػ. وهللا اعمع بالرػاب  يدجج كال صالتو صحت تخكو فمػ سشة، فيػ ُيدخ بيا
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 السدألة الثامشة
 حكع التدعيخ

أكرد االماـ الديػشي في كتابو االشباه كالشطائخ مدألة فقيية ُمْذِكمة تخز التدعيخ 
: كمشيا عشيا، السشيي البيػع في (ٓٔٔ)الخكضة قػؿ: يزاأ الُسْذِكل :"مغكىي قػلو

 كحيث الغالء، كقت في يجػز: كالثاني الرحيح عمى كقت كل في حخاـ كىػ التدعيخ
 سعخ كإذا األصح، عمى الجكاب عمف بيا كيمحق األشعسة، في فحلظ التدعيخ جػزنا
 صحاأل: قمت كجياف البيع صحة كفي التعديخ، استحق فخالف، عميو، اإلماـ

 . (ٔٔٔ)صحتو"
الرحيح عشج الذافعية ىػ حخمة التدعيخ مصمقا في كل كقت، كمع ذلظ كجو االشكاؿ: 

التعديخ،  استحق فخالف، عميو، اإلماـ سعخ قاؿ الشػكي في كتابو ركضة الصالبيغ: كإذا
فطاىخه استحقاؽ التعديخ بسخالفة التدعيخ، مع قػلشا بأف التدعيخ حخاـ، فيشا كقع 

 االشكاؿ.
 عمى مفخع التعديخ أف الخكضة: ىػ أصل كالـ إف ضاىخابة عغ ىحا االشكاؿ: االج

 ابغ فيو خالف كإف : كىػ بعيج،(ٕٔٔ)السقخي، كقاؿ االذرعي ابغ كبو جـد التدعيخ، تحخيع
 مفخع عمى: أف السدألة مبشية عمى أف التعديخ (ٖٔٔ)جـد ابغ الخفعة حيث كغيخه الخفعة

 بل خاصة الجػاز عمى مفخعا ليذ تعديخ االماـ لمسخالف أف يعشي جػاز التدعيخ، عمى
 كليذ الجػاز، أك بالتحخيع قمشا سػاء عدر اإلماـ بو أمخ ما خالف حيث أنو حكسو

السخالفة إف قمشا: بحخمة التدعيخ عمى اإلماـ بخالؼ ما إذا قمشا  عمى يعدر أنو معشاه:
بأف باع بأزيج مسا  ف التدعيخفمو أف يعدر مغ خال فمػ سعخ اإلماـ :كعميو ،(ٗٔٔ)بجػازه

كىشا يخى ابغ حجخ الييتسي: أف الحي  ،(٘ٔٔ)سعخ لسا فيو مغ مجاىخة اإلماـ بالسخالفة
يتجو اعتساده أنو حيث كاف اإلماـ يخى جػاز التدعيخ كجبت شاعتو كلػ في الدخ كحيث 

ه ألف أمخه بسحـخ في اعتقاد ،ال كجبت شاعتو في الجيخ خػفا مغ الفتشة ال في الدخ
ألنو حيشئح يخذى مغ عجـ شاعتو قياـ  ،يشبغي أف ال يكػف لو حخمة إال في الجيخ

، كلقج صخح السالكية بأف االماـ لو أف يعدر مغ خالف (ٙٔٔ)الفتشة ككقػع مفدجة أعطع
التدعيخ الحي حجده، كذلظ لسا فيو مغ مجاىخة االماـ بالسخالفة، قاؿ ابغ جدي:"كمغ زاد 

، (ٚٔٔ)لحاقو بدعخ الشاس، فإف أبى أخخج مغ الدػؽ"في سعخ أك نقز مشو أمخ بإ
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فإخخاجو مغ الدػؽ نػع مغ أنػاع التعديخ، أقػؿ: اف التدعيخ في كقت الحاجة إليو 
يجخل في باب الدياسة الذخعية، لحلظ يحق لمحاكع التدعيخ كسشجه في ذلظ قاعجة : "ال 

صاعتو حتسية، كمغ ضخر كال ضخار" كقاعجة:"الزخر يداؿ"، كعميو فإذا سعخ الحاكع ف
 خالف فعميو االثع، كيدتحق العقػبة أك التعديخ.  وهللا أعمع بالرػاب.
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 الخاتسة
 الحسج هلل تعالى أكال كآخخا، كالرالة كالدالـ عمى سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمع.

 مغ أىع الشتائج التي تػصمت الييا مغ خالؿ ىحا البحث ما يمي: 
 خفي التي السدائل تمظ بأنيا: الُسْذِكمة قييةالف يسكششا أف نعخؼ السدائل -ٔ

 قاعجة أك سشة، أك كتاب مغ لشز معارضة أنيا كأكىع التبذ أك معشاىا،
 عمييا. متفق أصػلية أك فقيية

 كجو بعج بحثيا كتحخيخ الجسعة"، صالة في السدبػؽ  "نية مدألة فيسا يخز  -ٕ
 صحيح في ةكالسالكي الذافعية اليو ذىب ما ارجح فإني فييا، االشكاؿ

 فإنو الثانية ركػع بعج االماـ أدرؾ مغ أف: الحشابمة فقياء كبعس السحىب،
 ضيخا. كيتسيا الجسعة يشػي 

مدمظ العمساء في  بيشت أف أما ما يخز مدألة "نية الرالة السعادة" بعج  -ٖ
كىحا ما  لمفخض يتعخض أف غيخ مغ الرالة يشػي : تػجيو االشكاؿ فييا فإنو 

 القػاعج تقتزيو الحي يغ الجػيشي، كرجحو الشػكي، كىػاختاره اماـ الحخم
 كاألدلة، كىػ الخاجح مغ االقػاؿ.

 الجسيػر، رأي كىػ باألكلى يدقط عسغ اعاد الرالة مخة ثانية الفخض إف  -ٗ
الرحيحة، كىػ  باألدلة عميو كاستجؿ كصححو الشػكي  االماـ رجحو ما كىػ

  الخاجح مغ االقػاؿ.
مغ أجل التعميع" فإف مدمظ العمساء في تػجيو بالشدبة لسدألة "الشطخ   -٘

االشكاؿ الحاصل فييا ىػ أف السعتسج عشج الذافعية أنو يجػز الشطخ لمتعميع 
سػاء كاف التعميع كاجبا أك مشجكبا، باستثشاء الشطخ لتعميع مغ كاف ميخىا، 
تعميع القخآف، ثع شمقيا قبل الجخػؿ، فامتشع التعميع لخػؼ الفتشة، كالرحيح 

 و نرف السيخ.عمي
بعج البحث كالشطخ في مدمظ العمساء في تػجيو االشكاؿ الحاصل عمى قاعجة    -ٙ

 خمف السشفخد صالة أف " االيثار في القخب مكخكه كفي غيخىا محبػب" تبيغ:
 كي الرف مغ رجال يجحب أف لو يشبغي كال صحيحة، فخجة يجج لع إذا الرف

 محاذيخ مغ ذلظ في لسا ذلظ، عمى يػافقو ال أف كلمسجخكر معو، يرصف
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 قصع كىحا الرف، في فخجة فتح  السجحكب، الخجل عمى التذػير:  مشيا
 يدكؿ التخجيح كبيحا االكؿ، الرف فزيمة كاحخامو فيو، كاالخالؿ لمرف

 الرف خمف الرالة: مدألة أف كىػ كالدركذي، الديػشي ذكخه الحي االشكاؿ
 أعمع تعالى وهللا مكخكه، القخب في االيثار: قاعجة تحت تجخل ال مشفخدا

 . بالرػاب
 أنو يدكؿ االشكاؿ في مدألة "تكميف الدكخاف ككقػع شالقو" إذا ما قمشا:   -ٚ

 ليذ الدكخاف إف: قاؿ مغ فإف معشػي، خالؼ الدكخاف تكميف مدألة في ليذ
 كجعل الستحالتو تكميف خصاب فيسو عجـ حاؿ مخاشبا ليذ أنو عشى بسكمف

 األحكاـ ربط قبيل مغ كغيخىسا كالحمػؿ العقػد غم عشو يرجر بسا مؤاخحتو
 إف: قاؿ كمغ قرجا، بسحـخ عقمو إزالة إلى لتدببو عميو تغميطا باألسباب
 فيؤاخح السكمفيغ أحكاـ عميو تجخي  أي حكسا مكمف أنو عشى مكمف الدكخاف

 مغ مؤاخحتو تكػف  أف يشافي ال كىحا مخ كسا تغميطا سكخه في مشو صجر بسا
 . االشكاؿ يدكؿ كبيحا.  باألسباب حكاـاأل ربط قبيل

فيسا يخز مدألة "ذبيحة األخخس"، بعج تحخيخ مدمظ العمساء في تػجيو   -ٛ
 كانت سػاء األخخس ذبيحة حل: ىػ الرػاب أف االشكاؿ الحاصل فييا تبيغ:

 .صحيحا قرجا لو ألف مفيسة، تكغ لع أك مفيسة اشارة لو
يخ كاالسخار في صالة الربح بعج رفع االشكاؿ الحاصل في مدألة: "الج -ٜ

السقزية" تبيغ لشا: أف العبخة بػقت القزاء دكف االداء، كعميو: فإف الرحيح 
 أف صالة الربح إذا قزيت في الشيار تقزى سخا.

 لحلظ الذخعية، الدياسة باب في يجخل إليو الحاجة كقت في التدعيخ اف -ٓٔ
:  كقاعجة( ضخار كال ضخر ال: ) قاعجة ذلظ في كسشجه التدعيخ لمحاكع يحق

 فعميو خالف كمغ حتسية، فصاعتو الحاكع سعخ فإذا كعميو ،(يداؿ الزخر)
 .التعديخ أك العقػبة كيدتحق االثع،

 "كصمى هللا عمى سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمع"
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش
                                                           

البمقيشي :ىػ: أبػ حفز، سخاج الجيغ، عسخ بغ رسالف، السرخي الذافعي، كلج في  بمقيشة )مغ  (ٔ) 
ىػ(، مجتيج حافع لمحجيث، مغ كتبو: ترحيح ٘ٓٛىػ( كتػفي فييا سشة)ٕٗٚغخبية مرخ(، سشة )

 .ٕٗ٘/ٔشبقات الحفاظ لمديػشي السشياج، كحػاشي عمى الخكضة. يشطخ تخجستو: 
 .ٖ٘٘/ٕ لمشفخاكي:الفػاكو الجكاني عمى رسالة ابغ أبي زيج القيخكاني،  (ٕ)
 .ٕٙ/ٕ البغ الكيع الجػزية: إعالـ السػقعيغ عغ رب العالسيغ، (ٖ)
الش ْطُع الُسْدَتْعَحُب ِفي تْفِديخ غخيِب ك ، ٖٚٚٔ/٘ :جػىخي لماح تاج المغة كصحاح العخبية، يشطخ: الرح (ٗ)

خبي، د. أحسج مختار معجع الرػاب المغػي دليل السثكف العك ، ٚ/ٔ بصاؿ الخكبي:البغ  أْلَفاِظ السَيّحِب،
 .ٗٚٗ/ٔ :عسخ

 .ٖٕٓ/ٔ :سشاكي لماريف، التػقيف عمى ميسات التع يشطخ: (٘)
 .ٕٔٔ/ٔ :خافيقلم الفخكؽ، (ٙ)
ا ىػ، كاف إمامٓٗٚالجخجاني: ىػ: عمي بغ دمحم بغ عمي السعخكؼ بالديج الذخيف، كلج بجخجاف سشة  (ٚ)

مغ أئسة الحشفية عالسا بالمغة صخؼ شبابو في التحريل، لو مؤلفات عجة مشيا: )حاشية عمى شخح 
شبقات السفدخيغ  :ىػ، يشطخ تخجستوٙٔٛمخترخ ابغ الحاجب، ككتاب التعخيفات( تػفي بذيخاز سشة 

 .ٕٖٗ/ٔلمجاكدي 
 .ٕ٘ٔ/ٔ :جخجانيلم كتاب التعخيفات، (ٛ)
 .ٓ٘/ٔ :ديػشيلم األشباه كالشطائخ، (ٜ)
 :شػكي لمالسجسػع شخح السيحب ، ك  ،ٔٓٙ/ٕ :عسخانيلممحىب اإلماـ الذافعي،  يشطخ: البياف في (ٓٔ)

عخكؼ بالذخح العديد شخح الػجيد السك ، ٕٔ/ٕ :ي شػك لم لصالبيغ كعسجة السفتيغ،ركضة اك ، ٙ٘٘/ٗ
 .ٚٙ٘/ٔ :الذخبيشيخصيب لممعاني ألفاظ السشياج،  مغشي السحتاج إلى معخفةك ، ٕٙٙ/ٕ :خافعيلمالكبيخ، 

الخافعي: ىػ: عبجالكخيع دمحم بغ عبجالكخيع، أبػ القاسع الخافعي القدكيشي، الفكيو الذافعي، الستػفى  (ٔٔ)
، السحخر في الفخكع(. يشطخ تخجستو: ىجية ترانيفو: )فتح العديد شخح الػجيدىػ، مغ ٖٕٙسشة 

 .ٜٓٙ/ٔ :العارفيغ
ىػ، ٘ٔٗحج بغ اسساعيل الخكياني، فكيو شافعي، كلج سشة أبػ السحاسغ، عبج الػا ىػ: الخكياني: (ٕٔ)

شبقات الذافعية البغ قاضي ىػ، لو عجة ترانيف مشيا: )بحخ السحىب(، يشطخ تخجستو: ٕٓ٘كتػفي سشة 
 .ٕٚٛ/ٔشيبة 

 .ٚٙ٘/ٔ :يشطخ: مغشي السحتاج لمخصيب الذخبيشي (ٖٔ)
 لفخؽ )أك كتاب الفخكؽ(،الجسع كاك  ،ٕٕٓ/ٔبمغة الدالظ ألقخب السدالظ، احسج الراكي  يشطخ: (ٗٔ)

 .ٗٛ٘/ ٔ :شيجػيلم
 :جادي العبادي الحشفيالح خبك ألبيالجػىخة الشيخة، ك ، ٓٛ/ٖ :عيشىلمالبشاية شخح اليجاية،  :يشطخ (٘ٔ)

ٔ/ٜٕ. 
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الكاشاني ندبة إلى كاشاف، فكيو حشفي المع  :، كيقاؿىػ: عالء الجيغ أبػ بكخ بغ مدعػدالكاساني:  (ٙٔ)

الجػاىخ السزية في شبقات الحشفية، ىػ. يشطخ تخجستو: ٛٚ٘ائع الرشائع(، تػفي سشة صاحب كتاب )بج
 .ٕٗٗ/ٕعبجالقادر الحشفي 

 .ٕٚٙ/ٔ :كاسانيلمع الرشائع في تختيب الذخائع، بجائ (ٚٔ)
ىػ: شيخ الحشابمة، أبػ إسحاؽ، إبخاليع بغ أحسج بغ عسخ بغ حسجاف بغ شاقال البغجادي  ابغ شاقال: (ٛٔ)

اف رأسا في األصػؿ كالفخكع،  مات في رجب سشة تدع كستيغ كثالث مائة، كلو أربع كخسدػف البداز، ك
 .ٖٗٔ/ٕٔ :لمحىبي ،سشة. يشطخ تخجستو: سيخ أعالـ الشبالء

 .ٕ٘ٓ/٘ :ذخح الكبيخ، عبج الخحسغ بغ قجامة السقجسييشطخ: ال (ٜٔ)
شػي الذافعي، فكيو اصػلي، مغ ، جساؿ الجيغ، عبجالخحيع بغ الحدغ االسىػ: أبػ دمحم االسشػي: (ٕٓ)

بغية ىػ، يشطخ تخجستو: ٕٚٚعمساء العخبية، مغ كتبو) السبيسات عمى الخكضة، كالتسييج(، تػفي سشة 
 .ٕٜ/ٕالػعاة لمديػشي 

 .ٓ٘/ٔ :االشباه كالشطائخ لمديػشي (ٕٔ)
باني ، كحكع االلٕٗٚ/ٔ :(ٚ٘٘ركاه الشدائي في سششو، باب مغ أدرؾ ركعة مغ الرالة، بخقع) (ٕٕ)

 برحتو.
(، ٕٓٙٔركاه الجار قصشي في سششو، باب: فيسغ يجرؾ مغ الجسعة ركعة أك لع يجركيا، بخقع )  (ٖٕ)

 ، قاؿ الذيخ: ياسيغ ضعيف.ٕٖٓ/ٕ
أبػ عسخاف الشخعي، مغ أكابخ التابعيغ، مغ أىل  ىػ: ابخاليع بغ يديج بغ قيذ بغ االسػد، الشخعي: (ٕٗ)

سيخ أعالـ الشبالء . يشطخ تخجستو: (ىػٜٙ)تيجا لو محىب، تػفيالكػفة، فكيو العخاؽ، كاف اماما مج
 .ٕ٘/ٚلمحىبي 

، ركى عغ حساد: ىػ: حساد بغ أبي سميساف، أبػ اسساعيل بغ مدمع الكػفي ، أصمو مغ أصبياف (ٕ٘)
أنذ بغ مالظ، كتفقو بإبخاليع الشخعي، كركي عشو تمسيحه اإلماـ أبػ حشيفة، ككاف أحج العمساء األذكياء 

 .ٖٕٔ/٘ :ىػ.يشطخ تخجستو: سيخ أعالـ الشبالءٕٓٔخاـ كاألسخياء، تػفي سشة كالك
ي الفقو الحشفي، مخترخ القجكري فك ، ٖٔٔ/ٔ :لغشي الغشيسييشطخ: المباب في شخح الكتاب، عبج ا (ٕٙ)

 :لمعيشي ،البشاية شخح اليجايةك ، ٗٛ/ٔ :سخغيشانيلمجاية في شخح بجاية السبتجي، اليك ، ٓٗ/ٔ :قجكري لم
 .ٕٚٙ/ٔ :لمكاساني ،بجائع الرشائعك ، ٜٚ/ٖ

 .الذيخيغ شخط عمى صحيح إسشاده .ٜٚ/ٖٔ :(ٗٙٙٚركاه االماـ احسج في مدشجه، بخقع ) (ٕٚ)
 .ٕٚٙ/ٔ :، كيشطخ: بجائع الرشائع لمكاسانيٖ٘/ٕ :ديدخخلم السبدػط (ٕٛ)
 . ٕ٘/ٔ:األشباه كالشطائخ لمديػشي (ٜٕ)
 .ٚ٘/ٔ :حجخ الييتسي البغقيية الكبخى، يشطخ: الفتاكى الف (ٖٓ)
 .ٕٖٓ/ٔ، تفتازاني لمفي أصػؿ الفقو، شخح التمػيح عمى التػضيح لستغ التشكيح  (ٖٔ)
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 :ممي، شياب الجيغ الخمميفتاكى الخ ك ، ٕٕ٘/ٗ :السجسػع لمشػكي ك ، ٕٖٛ/ٕ :يشطخ: البياف لمعسخاني (ٕٖ)

 األشباه كالشطائخك  ،ٗٙٔ/ٔ :الذافعي خصيب الذخبيشيلم بي شجاع،اإلقشاع في حل ألفاظ أك ، ٕٚ٘/ٔ
ل ألفاظ فتح السعيغ، إعانة الصالبيغ عمى حك ، ٓ٘ٔ/ٕ :لمخافعي ،العديد شخح الػجيدك ، ٕ٘/ٔ :لمديػشي

 .ٖٗٗ/ٔ :ركضة الصالبيغ لمشػكي ك ، ٔٔ/ٕ :جمياشي الذافعيلم
مفدخًا، الّخممي: ىػ: دمحم بغ دمحم بغ حسدة بغ شياب الجيغ الّخممي السرخي ، كاف فقييًا، كنحػيًا، ك  (ٖٖ)

ككاف حاد الفيع جسع هللا تعالى لو بيغ الحفع كالفيع كالعمع كالعسل، مغ مؤلفاتو: )نياية السحتاج، 
 .ٗٛ/ٖ :ىػ بسرخ، يشطخ تخجستو: الفتح السبيغ لمسخاغيٗٓٓٔكفتاكى الّخممي(، تػفي سشة 

يو ُأصػلي كمؤرخ، الدبكي: ىػ: عبج الػىاب بغ عمي بغ عبج الكافي، تاج الجيغ الُدبكي، كىػ فك  (ٖٗ)
ىػ. يشطخ تخجستو: الفتح السبيغ ٔٚٚىػ، كتػفي سشة ٕٕٚكمغ أشيخ مؤلفاتو: )جسع الجػامع(، كلج سشة 

 .ٗٛٔ/ٗ :األعالـ لمدركميك ، ٗٛٔ/ٕ :لمسخاغي
شباه غسد عيػف البرائخ في شخح األك  ،ٕٖص :نجيع السرخي  البغ لش َطاِئُخ،يشطخ: اأْلَْشَباُه َكا (ٖ٘)

 .ٛٔٗ/ٔ :بغ عابجيغالرد السحتار عمى الجر السختار، ك ، ٖٙٔ/ ٔ :حسػي لم كالشطائخ،
مشح الجميل شخح مخترخ خميل، دمحم بغ أحسج بغ ك ، ٕٕٚ/ٔ :سازري السالكيلم قيغ،يشطخ: شخح التم (ٖٙ)

آلبي الثسخ الجاني شخح رسالة ابغ أبي زيج القيخكاني،  صالح بغ عبج الدسيع اك ، ٕٖ٘/ٔ:عميردمحم 
 .ٕ٘ٔ/ٔ :األزىخي 

 بغال السبجع في شخح السقشع،ك ، ٖٕٛ /ٗ :َسْخداكي لم عخفة الخاجح مغ الخالؼ،يشطخ: اإلنراؼ في م (ٖٚ)
 :جامة السقجسيبغ قال السغشيك ،  ٛ٘ٗ/ ٔ :بيػتىلم شاع عغ متغ اإلقشاع،كذاؼ القك ،  ٖ٘/ ٕ :مفمح

ٕ/ٕٕ٘. 
 .ٖٗٗ/ٔ :لمشػكي  ة الصالبيغركضك ، ٕٕٗ/ٗ :السجسػع لمشػكي ك ، ٕٖٛ/ٕ :لمعسخاني يشطخ: البياف (ٖٛ)
 .٘ٙ/ٕ :البغ عابجيغ ،رد السحتار عمى الجر السختارك ، ٕٖص :البغ نجيع ،يشطخ: االشباه كالشطائخ (ٜٖ)
نة كَحلِّ مَشاِىُج الت حِريِل كنتائج لصائف الت ْأِكيل في َشخِح السك ، ٕٕٚ/ٔ :يشطخ: شخح التمقيغ (ٓٗ) َجك 

 .ٖٖٔ/ٔ :بغ سعيج الخجخاجي عمي ُمذِكالتيا،
 .ٓٛٔ/ٔ :السبجع في شخح السقشعك ، ٕٕ٘/ٕ :البغ قجامة يشطخ: السغشي (ٔٗ)
 :(ٜٕٔركاه التخمحي في سششو، باب ما جاء في الخجل يرمى كحجه ثع يجرؾ الجساعة، بخقع ) (ٕٗ)

 ، قاؿ أبػ عيدى : حجيث يديج بغ االسػد حجيث حدغ صحيح.ٜٖٔ/ٔ
اَلِة َعْغ َكْقِتَيا اْلُسْخَتاِر، َكَما َيْفَعُمُو اْلَسْأُمػـُ ِإَذا ركاه االماـ مدمع في صحيحو، َباُب َكخَ  (ٖٗ) اِلَيِة َتْأِخيِخ الر 

ـِ، بخقع) َما َخَىا اإلِْ  .ٜٗٗ/ٔ :(َٕٗٗأخ 
 .ٛٛٚ/ٔ :السغشي البغ قجامةك ، ٕٖٛ/ٕ :يشطخ: البياف لمعسخاني (ٗٗ)
 ح السشياج،نياية السحتاج إلى شخ ك ، ٕٕٗ/ٗ :السجسػع لمشػكي ك ، ٕٖٛ/ٕ :يشطخ: البياف لمعسخاني (٘ٗ)

 .ٕ٘ٔ/ٕ :مميخ لم
 .ٔٓٗص :شػكي لم سجة السفتيغ،مشياج الصالبيغ كع (ٙٗ)
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 .ٕٜٔ/ٔ :االشباه كالشطائخ لمديػشي (ٚٗ)
 :لمخصيب الذخبيشي ،االقشاعك ، ٔٚ/ٕ :دكخيا األنراري ل لصالب،يشطخ: فتح الػىاب بذخح مشيج ا (ٛٗ)

 .ٕٖٛ -ٖٔٛ/ٖ :غ دمحم بغ عسخ الُبَجْيَخِمّي سميساف بحاشية البجيخمي عمى الخصيب،  ك ، ٘ٓٗ/ٕ
، ٖٜٔ/ٔ :لمديػشي األشباه كالشطائخك ، ٕٙٔ/ٗ :لمخصيب الذخبيشي ،مغشي السحتاج يشطخ: (ٜٗ)

 كالسرادر التي قبميا.
 الشجع الػىاج فيك ، ٙٔٓٔ/ٜ :ساكرديلمالحاكي الكبيخ ك ، ٜٖٙ/ٜ :خكيانيلميشطخ: بحخ السحىب  (ٓ٘)

ِميخي ملشخح السشياج،   ، لدكخيافتح الػىابك ، ٕ٘ٗ/ٕ :لمخصيب الذخبيشي ،االقشاعك ، ٖٓ٘/ٚ :ج 
لعبج  ،الذخح الكبيخك ، ٖٚٓ/ٚ :ركضة الصالبيغ لمشػكي ك ، ٕٗٗ/ٜ:لمعسخاني البيافك ، ٔٚ/ٕ :نراري اال 
 .ٙٓٔ/ٓٔ :البغ قجامة ،السغشيك ، ٜٛ/ٕٔ :بغ قجامةخحسغ ال
 .ٚٗٔ/ٚ :(ٕٖٔ٘ٔيخمػ رجل بامخأة أجشبية، بخقع ) أخخجو البييقي في الدشغ الكبخى، باب ال (ٔ٘)
 .ٔٚ/ٕ :لدكخيا االنراري  ،فتح الػىاب (ٕ٘)
 .ٗٛٗ/٘ :غػي بلم فقو اإلماـ الذافعي، التيحيب في (ٖ٘)
 :د السػصمي الحشفيسػدك لم ل السختار،االختيار لتعميك ، ٕٚٚ/ٕ :يشطخ: بجائع الرشائع لمكاساني (ٗ٘)

ٖ/ٔٓ٘. 
 .ٕٗسػرة الشداء: اآلية  (٘٘)
 .ٖٕٚسػرة البقخة: اآلية  (ٙ٘)
 (.ٜسػرة الحذخ: اآلية ) (ٚ٘)
 .ٕٔٙ/ٔ :االشباه كالشطائخ لمديػشي (ٛ٘)
 .ٔٙٔ/ٗٔ :شػكي لم شخح صحيح مدمع بغ الحجاج، السشياجك  ،ٜٖ/ٔ :لمشػكي  يشطخ: السجسػع (ٜ٘)
 .ٕٕٙ/ٔ :يشطخ: االشباه كالشطائخ لمديػشي (ٓٙ)
 . ٕٕٙ/ٔ :االشباه كالشطائخ لمديػشي (ٔٙ)
 .ٕٗٔ/ٔ :دركذيلمالسشثػر في القػاعج الفقيية،  (ٕٙ)
 .ٕٚ/ٔ :البغ حجخ الييتسي ،الفتاكى الفقيية الكبخى  (ٖٙ)
 .ٕٗٗ/ٖ :بغ قيع الجػزيةالباد، زاد السعاد في ىجي خيخ الع: خيشط (ٗٙ)
 .ٖٛ٘/ٔ، كغسد عيػف البرائخ، لمحسػي: ٜٙ٘/ٔيشطخ: حاشية ابغ عابجيغ:  (٘ٙ)
، كالسجسػع ٖٕٚ/ٕ، كبحخ السحىب لمخكياني: ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔياء، لمدسخقشجي: تحفة الفق يشطخ: (ٙٙ)

 .ٖٛٔ، كُعُيػُف الَسَداِئل، عبج الػىاب بغ عمي بغ نرخ الثعمبي البغجادي السالكي: صٜٕٚ/ٗلمشػكي: 
يػسف بغ يحيى القخشي، أبػ يعقػب البػيصي: صاحب اإلماـ الذافعّي، قاـ مقامو في  ىػ: البػيصي: (ٚٙ)

ىػ، يشطخ تخجستو: ٖٕٔكاإلفتاء بعج كفاتو، كىػ مغ أىل مرخ، ندبتو إلى بػيط، كتػفي سشة الجرس 
 .ٕٙٔ/ٕشبقات الذافعية الكبخى لمدبكي 

 .ٜٕٚ/ٗ، كالسجسػع لمشػكي: ٖٕٚ/ٕبحخ السحىب لمخكياني:  يشطخ: (ٛٙ)
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سشاده ، كقاؿ السحقق: شعيب االرنؤكط اٜٙ٘/٘ :(ٜٕ٘ٔأخخجو ابغ حباف في صحيحو، بخقع) (ٜٙ)

 صحيح.
 .ٜٕٛ/ٗ :السجسػع لمشػكي ك ، ٔٚٚ/ٕ :يشطخ: الحاكي الكبيخ لمساكردي (ٓٚ)
 .ٜٗ/ٖ :البغ قجامة يشطخ: السغشي (ٔٚ)
، قاؿ ٕٗ٘/ٔ :(ٕٛٙأخخجو أبػ داكد في سششو، باب الخجل يرمي كحجه خمف الرف، بخقع) (ٕٚ)

 االلباني: صحيح.
 :العثيسيغ البغسستع عمى زاد السدتقشع، الذخح الك ، ٖٕٚ/ٕ :يشطخ:  بحخ السحىب لمخكياني (ٖٚ)

ٗ/ٕٖٚ. 
 .ٖٔٗص :السشياج لمشػكي  (ٗٚ)
 .٘٘ٗ/ٔ :االشباه كالشطائخ لمديػشي (٘ٚ)
إلماـ الحخميغ  البخىاف في أصػؿ الفقو،ك ، ٙ٘ٗ/ٗ :لمخصيب الذخبيشي ،يشطخ: مغشي السحتاج (ٙٚ)

بي زرعة أحسج بغ الالجػامع، يامع شخح جسع الغيث الك ، ٛٙ/ٔ لمغدالي: السدترفىك ، ٙٔ/ٔ الجػيشي:
 .ٖٙ/ٔ :لخحيع العخاقيعبج ا

الّميث : ىػ: الميث بغ سعج عبج الخحسغ، أبػ الحارث، إماـ أىل مرخ في عرخه، حجيثًا كفقيًا،  (ٚٚ)
يث ىػ في القاىخة، كقاؿ اإلماـ الذافعي: الم٘ٙٔىػ ، كتػفي سشة ٜٗأصمو مغ خخاساف، كلج في سشة 

الصبقات الكبخى البغ سعج كتاب السدائل في الفقو(.يشطخ تخجستو: و: )أفقو مغ مالظ، مغ ترانيف
 . ٕٗٛ/ٔ :ىجية العارفيغك ، ٖٛ٘/ٚ

 .ٜٙ/ٓٔ :يشطخ: البياف لمعسخاني (ٛٚ)
اْلُسَيح ُب في ِعْمِع ُأُصػِؿ ك ، ٕٓ/ٔ :ذيخازي لم المسع في أصػؿ الفقوك ، ٙٔ/ٔ :يشييشطخ: البخىاف لمجػ  (ٜٚ)

 .ٖٓٗ/ٔ :عمي بغ دمحم الشسمة ج الكخيع بغالِفْقِو اْلُسَقاَرِف، عب
، كاالشباه كالشطائخ ٙ٘ٗ/ٗ :لمخصيب الذخبيشي ،، كمغشي السحتاجٛٙ/ٔ :يشطخ: السدترفى لمغدالي (ٓٛ)

 .٘٘ٗ/ٔ :لمديػشي
 .ٖٕٛ/ٔ :مذاشبيل السػافقات (ٔٛ)
 .ٜٙ/ٕ :يشطخ: البحخ السحيط لمدركذي (ٕٛ)
 .ٜٙ/ٕ :دركذيلم في أصػؿ الفقو، يطالبحخ السح، كيشطخ: ٕٓٚ/٘ :األـ لمذافعي (ٖٛ)
 .ٖٜٓٗ/ٓٔ :لمقجكري  ،لتجخيجيشطخ: ا (ٗٛ)
 .ٗٗٔ/ٕٕ :االنراؼ لمسخداكي ك ، ٕٔ٘ص :بغ جدي الكمبيال، القػانيغ الفقيية يشطخ: (٘ٛ)
 .ٛٙ/ٕ :يشطخ: البحخ السحيط لمدركذي (ٙٛ)
 .ٜٙ/ٕ :لمدركذي البحخ السحيط (ٚٛ)
 (.ٖٗسػرة الشداء: اآلية ) (ٛٛ)
 .ٚ٘ٔ/ٔ :بغ قجامة السقجسي، الي أصػؿ الفقوركضة الشاضخ كجشة السشاضخ ف يشطخ: (ٜٛ)
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 .ٙٔٗ/ٖٔ :بغ الخفعةال و،يشطخ: كفاية الشبيو في شخح التشبي (ٜٓ)
 .ٕٕٖ/ٗ:جيمي األزىخي يشطخ: حاشية الجسل،  سميساف بغ عسخ بغ مشرػر الع (ٜٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕ :االشباه كالشطائخ لمديػشي (ٕٜ)
 :لمخافعي ،العديد شخح الػجيدك ، ٖٕٔ/ٗ لمقخافي: الحخيخةك ، ٕٕٚ/ٔٔ :خخديلمد يشطخ: السبدػط (ٖٜ)

 . ٖٖٔ/ٖٔ :السغشي البغ قجامةك ، ٛ/ٕٔ
، ندبتو البغػي: ىػ: الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم الفخاء أك ابغ الفخاء أبػ دمحم ، فكيو محجث، مفدخ (ٜٗ)

ىػ، كتػفي سشة ٖٙٗ(، كلج سشة ، مغ كتبو: )التيحيب في فقو الذافعيةإلى )بغا( مغ قخى خخاساف
 .ٕٖٔ/ٔ :ىجية العارفيغك ، ٜٕ٘/ٕ :ىػ.يشطخ تخجستو: األعالـٓٔ٘

 .ٚٚ/ٜ :يشطخ: السجسػع لمشػكي  (ٜ٘)
 .٘ٛ/ٔ :دبكيلم يشطخ: االشباه كالشطائخ (ٜٙ)
 .ٕٜٖ/ٛ :سدنيال بغ يحيى بغ إسساعيل ، إسساعيلمخترخ السدني (ٜٚ)
 .ٜٖٕ/ٖ :يشطخ: ركضة الصالبيغ لمشػكي  (ٜٛ)
 .ٖٗٗ/ٖ :حر الشيدابػري بغ السشال لعمساء،اإلشخاؼ عمى محاىب ا (ٜٜ)
 .ٖٕٚ/٘ :يشطخ: حاشية الجسل (ٓٓٔ)
 .٘ٛ/ٔ :االشباه كالشطائخ لمدبكي (ٔٓٔ)
 .ٜٕٙ/ٔ :ركضة الصالبيغ لمشػكي  (ٕٓٔ)
 .ٕٗٛ/ٕ :االشباه كالشطائخ لمديػشي (ٖٓٔ)
 .ٜٖٓ/ٖ :السجسػع لمشػكي  (ٗٓٔ)
 يشطخ: السرجر الدابق نفدو. (٘ٓٔ)
 ،العديد شخح الػجيدك ، ٖٗٔ/ٔ :لمخصيب الذخبيشي ،االقشاعك ، ٜٖٓ/ٖ :يشطخ: السجسػع لمشػكي  (ٙٓٔ)

 .ٖٗ٘/ٔ :لمخافعي
 ، ٖٜٗ/ٔ :نياية السحتاج لمخممي (ٚٓٔ)
 .ٕ٘ٛ/ٕ :االشباه كالشطائخ لمديػشيك ، ٙٛٔ/٘ :لمشػكي  ،يشطخ: السشياج شخح صحيح مدمع (ٛٓٔ)
 .ٕٕٚ/ٕ :يشطخ: يشطخ: السغشي البغ قجامة (ٜٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٖ :يشطخ: ركضة الصالبيغ لمشػكي  (ٓٔٔ)
 .ٜٓ٘-ٛٓ٘/ٕ :االشباه كالشطائخ لمديػشي (ٔٔٔ)
عي، مغ االذرعي: ىػ: احسج بغ حسجاف بغ احسج، أبػ العباس، شياب الجيغ االذرعي، فكيو شاف (ٕٔٔ)

البغ  شبقات الذافعيةىػ، يشطخ تخجستو: ٖٛٚبيغ الخكضة كالذخح(، تػفي  كتبو: )جسع التػسط كالفتح
 .ٔٗٔ/ٖقاضي شيبة 
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ابغ الخفعة: ىػ: احسج بغ دمحم بغ عمي، أبػ العباس، نجع الجيغ، فكيو شافعي، مغ مرخ، مغ  (ٖٔٔ)

شبقات الذافعية البغ ، يشطخ تخجستو: ق٘ٗٙ، الستػفى كتبو: )كفاية الشبيو في شخح التشبيو لمذيخازي(
 .ٕٔٔ/ٕقاضي شيبة 

أسشى السصالب في ك ، ٖٚٗ/ٖ :لمخممي نياية السحتاجك ، ٜٓ٘/ٕ :لمديػشي يشطخ: االشباه كالشطائخ (ٗٔٔ)
 .ٖٛ/ٕ :دكخيا األنراري ل شخح ركض الصالب،

 .ٕٜٖ/ٕ :لمخصيب الذخبيشي ،مغشي السحتاجك ، ٖٛ/ٕ :لدكخيا االنراري  ،يشطخ: أسشى السصالب (٘ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٕ :البغ حجخ الييتسي ،الفتاكى الفقيية الكبخى  (ٙٔٔ)
 .ٜٕٚص :بغ جدي ال ،القػانيغ الفقيية (ٚٔٔ)

 
 قائسة السرادر كالسخاجع

 القخآف الكخيع.-
 الديػشي بكخ أبي بغ الخحسغ كالشحاة، عبج المغػييغ شبقات في الػعاة بغية -ٔ

 – العرخية السكتبة: إبخاليع،الشاشخ الفزل أبػ دمحم:،السحقق(قٜٔٔ:الستػفى)
 لبشاف.

شاىيغ،  الدالـ عبج دمحم: الراكي، تحقيق أحسج السدالظ، ألقخب الدالظ بمغة -ٕ
 . ىػ٘ٔٗٔ العمسية، الكتب دار:  الشاشخ

 القخشي هللا نرخ بغ دمحم بغ القادر الحشفية، عبج شبقات في السزية الجػاىخ -ٖ
 .كخاتذي – خانو كتب دمحم ميخ: ،الشاشخ(ىػ٘ٚٚ: الستػفى) الحشفي

 الُبدتي أحسج، بغ حباف بغ حباف، دمحم ابغ صحيح تقخيب في اإلحداف -ٗ
 الخسالة، مؤسدة: األرنؤكط، الشاشخ شعيب: ، تحقيق(ىػٖٗ٘: الستػفى)

 . ىػ ٛٓٗٔ ،ٔبيخكت، ط
 الحشفي السػصمي مػدكد بغ محسػد بغ هللا عبج السختار، لتعميل االختيار -٘

 مصبعة: ،الشاشخ دقيقة أبػ محسػد الذيخ: تعميقات ،عمييا(ىػٖٛٙ: الستػفى)
 . ىػ ٖٙ٘ٔ ، القاىخة - الحمبي

  األنراري، زكخيا بغ دمحم بغ زكخيا الصالب، ركض شخح في السصالب أسشى -ٙ
 اإلسالمي. الكتاب دار: الشاشخ ،(ىػٕٜٙ: الستػفى)
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الش َطاِئُخ َعَمى َمْحَىِب َأِبْي َحِشْيَفَة الشُّْعَساِف، زيغ الجيغ بغ إبخاليع ابغ اأْلَْشَباُه كَ  -ٚ
: الذيخ زكخيا عسيخات، الشاشخ: دار تحقيقىػ(،ٜٓٚنجيع السرخي )الستػفى: 

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –الكتب العمسية، بيخكت 
: الستػفى) الدبكي الجيغ تقي بغ الػىاب عبج الجيغ تاج كالشطائخ، االشباه -ٛ

 ـ.ٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔ ،ٔط العمسية، الكتب دار: الشاشخ ،(ىػٔٚٚ
األشباه كالشطائخ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جالؿ الجيغ الديػشي )الستػفى:  -ٜ

، ٖالشاشخ: دار الكتب العمسية، ط تحقيق: دمحم حدغ دمحم الذافعي، ىػ(،ٜٔٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ

 الشيدابػري  السشحر بغ إبخاليع بغ العمساء، دمحم محاىب عمى اإلشخاؼ -ٓٔ
 الخيسة رأس حساد، أبػ األنراري  أحسج صغيخ: السحقق ،(ىػٜٖٔ: الستػفى)

 ـ. ٕٗٓٓ - ىػٕ٘ٗٔ ،ٔط الستحجة، العخبية اإلمارات -
إعانة الصالبيغ عمى حل ألفاظ فتح السعيغ، عثساف بغ دمحم شصا الجمياشي   -ٔٔ

 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ، ٔطىػ(، الشاشخ: دار الفكخ، ٖٓٔٔ)الستػفى: 
 السعخكؼ بكخ أبي بغ دمحم هللا عبج أبػ العالسيغ، رب عغ السػقعيغ إعالـ -ٕٔ

 حدغ بغ مذيػر عبيجة أبػ: تحقيق ،(ىػ ٔ٘ٚ: الستػفى) الجػزية قيع بابغ
 ،ٔط الدعػدية، العخبية السسمكة -الجػزي  ابغ دار: الشاشخ سمساف، آؿ

 ىػ. ٖٕٗٔ
: الستػفى) الجمذقي الدركمي دمحم، بغ محسػد بغ الجيغ األعالـ، خيخ -ٖٔ

 ـ. ٕٕٓٓ - ٘ٔلمسالييغ، ط العمع دار: ، الشاشخ(ىػٜٖٙٔ
اإلقشاع في حل ألفاظ أبي شجاع، دمحم بغ أحسج الخصيب الذخبيشي الذافعي  -ٗٔ

 بيخكت.-دار الفكخ ىػ(، السحقق كالشاشخ:ٜٚٚ)الستػفى: 
 ،(ىػٕٗٓ: لستػفىا) إدريذ الذافعي بغ دمحم هللا عبج أبػ األـ، الذافعي -٘ٔ

 ـ.ٜٜٓٔ/ىػٓٔٗٔ بيخكت، – السعخفة دار: الشاشخ
اإلنراؼ في معخفة الخاجح مغ الخالؼ، عالء الجيغ أبػ الحدغ عمي  -ٙٔ

 –عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي  د.ىػ(، تحقيق:  ٘ٛٛالَسْخداكي )الستػفى: 
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 ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ، ٔالقاىخة، ط -عبج الفتاح دمحم الحمػ، الشاشخ: ىجخ د.

 ـ.
 هللا عبج بغ دمحم الجيغ بجر هللا عبج أبػ الفقو، أصػؿ في السحيط البحخ -ٚٔ

 ىػٗٔٗٔ ،ٔط الكتبي، دار: الشاشخ ،(ىػٜٗٚ: الستػفى) الدركذي بيادر بغ
 ـ.ٜٜٗٔ -

 ٕٓ٘ ت) الخكياني، إسساعيل بغ الػاحج عبج السحاسغ أبػ السحىب، بحخ -ٛٔ
 ٜٕٓٓ ،ٔط العمسية، تبالك دار: الشاشخ الديج، فتحي شارؽ : السحقق ،(ىػ
  ـ.

بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، عالء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ  -ٜٔ
، ٕىػ(، الشاشخ: دار الكتب العمسية، طٚٛ٘أحسج الكاساني الحشفي )الستػفى: 

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ
 الجػيشي، يػسف بغ هللا عبج بغ السمظ عبج الفقو، أصػؿ في البخىاف -ٕٓ

 الكتب دار: الشاشخ عػيزة، بغ دمحم بغ صالح: لسحققا ،(ىػٛٚٗ: الستػفى)
 ـ. ٜٜٚٔ - ىػ ٛٔٗٔ ،ٔط لبشاف، – بيخكت العمسية

محسػد بغ أحسج بجر الجيغ العيشى )الستػفى:  ،البشاية شخح اليجاية -ٕٔ
 -ىػ  ٕٓٗٔ، ٔبيخكت، لبشاف، ط -ىػ(، الشاشخ: دار الكتب العمسية ٘٘ٛ

 ـ. ٕٓٓٓ
، يحيى بغ أبي الخيخ بغ سالع العسخاني البياف في محىب اإلماـ الذافعي -ٕٕ

ججة،  –ىػ(، السحقق: قاسع دمحم الشػري، الشاشخ: دار السشياج ٛ٘٘)الستػفى: 
 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ، ٔط

 ،(ىػ ٕٛٗ: الستػفى) القجكري  أحسج بغ دمحم بغ لمقجكري، أحسج التجخيج -ٖٕ
 – لدالـا دار: الشاشخ دمحم، جسعة عمي د. أ - سخاج أحسج دمحم د. أ: تحقيق

 ـ. ٕٙٓٓ - ىػ ٕٚٗٔ ،ٕط القاىخة،
 الجيغ عالء بكخ أبػ أحسج، أبي بغ أحسج بغ دمحم الفقياء، تحفة -ٕٗ

 – بيخكت العمسية، الكتب دار: الشاشخ ،(ىػٓٗ٘ نحػ: الستػفى) الدسخقشجي
 ـ. ٜٜٗٔ - ىػ ٗٔٗٔ ،ٕط لبشاف،
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 الذافعي البغػي  مدعػد بغ الحديغ الذافعي، اإلماـ فقو في التيحيب -ٕ٘
 معػض، دمحم عمي السػجػد، عبج أحسج عادؿ: السحقق ،(ىػ ٙٔ٘: الستػفى)

 ـ. ٜٜٚٔ - ىػ ٛٔٗٔ ،ٔط العمسية، الكتب دار: الشاشخ
 السشاكي  ثع الحجادي  دمحم الجيغ زيغ التعاريف، ميسات عمى التػقيف -ٕٙ

-ىػٓٔٗٔ ،ٔط القاىخة، الكتب عالع: الشاشخ ،(ىػٖٔٓٔ: الستػفى) القاىخي 
 ـ.ٜٜٓٔ

الجاني شخح رسالة ابغ أبي زيج القيخكاني،  صالح بغ عبج الدسيع الثسخ  -ٕٚ
 بيخكت. –ىػ(، الشاشخ: السكتبة الثقافية ٖٖ٘ٔاآلبي األزىخي )الستػفى: 

الجسع كالفخؽ )أك كتاب الفخكؽ(، أبػ دمحم عبج هللا بغ يػسف الجػيشي  -ٕٛ
يل ىػ(، السحقق: عبج الخحسغ بغ سالمة السديشي، الشاشخ: دار الج ٖٛٗ)ت 

 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔبيخكت، ط –
الجػىخة الشيخة، أبػ بكخ بغ عمي بغ دمحم الحجادي العبادي الد ِبيِجّي اليسشي  -ٜٕ

 ىػ.ٕٕٖٔ، ٔىػ(، الشاشخ: السصبعة الخيخية، طٓٓٛالحشفي )الستػفى: 
 عسخ بغ دمحم بغ سميساف الخصيب، عمى البجيخمي حاشية -ٖٓ

 ـ.ٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔ  الفكخ، دار: اشخالش ،(ىػٕٕٔٔ: الستػفى)الُبَجْيَخِميّ 
: الستػفى)األزىخي، العجيمي مشرػر بغ عسخ بغ سميساف الجسل، حاشية -ٖٔ

 الفكخ. دار: ،الشاشخ(ىػٕٗٓٔ
 بالساكردي الذييخ ، دمحم بغ دمحم بغ عمي الحدغ أبػ الكبيخ، الحاكي  -ٕٖ

 بيخكت. ػ الفكخ دار ،(ىػٓ٘ٗ: الستػفى)
 بالقخافي الذييخ إدريذ بغ سجأح الجيغ شياب العباس أبػ الحخيخة، -ٖٖ

 ـ. ٜٜٗٔ ،ٔط بيخكت، -اإلسالمي الغخب دار: الشاشخ ،(ىػٗٛٙ: الستػفى)
رد السحتار عمى الجر السختار، ابغ عابجيغ، دمحم أميغ بغ عسخ )الستػفى:  -ٖٗ

 ىػ.ٕٔٗٔبيخكت، الصبعة: الثانية،  -ىػ(، الشاشخ: دار الفكخٕٕ٘ٔ
لجيغ يحيى بغ شخؼ محيي ا ركضة الصالبيغ كعسجة السفتيغ، -ٖ٘

الذاكير، الشاشخ: السكتب اإلسالمي،  زىيخ ىػ(،تحقيق:ٙٚٙالشػكي)الستػفى: 
 ـ.ٜٜٔٔىػ / ٕٔٗٔ، ٖعساف، ط -دمذق -بيخكت
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 بغ هللا عبج الجيغ مػفق ، الفقو أصػؿ في السشاضخ كجشة الشاضخ ركضة -ٖٙ
 الخّياف مؤسدة: الشاشخ ،(ىػٕٓٙ: الستػفى) السقجسي الجساعيمي قجامة

 ـ.ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ ،ٕط كالتػزيع، كالشذخ باعةلمص
 الجػزية قيع ابغ بكخ أبي بغ دمحم العباد، خيخ ىجي في السعاد زاد -ٖٚ

 السشار مكتبة - بيخكت الخسالة، مؤسدة: الشاشخ ،(ىػٔ٘ٚ: الستػفى)
 ـ.ٜٜٗٔ- ىػ٘ٔٗٔ،  ٕٚط الكػيت، اإلسالمية،

 دار: لشاشخالدجدتاني، ا األشعث بغ سميساف داكد أبػ داكد، أبي سشغ -ٖٛ
 بيخكت. -العخبي الكتاب

عيدى دمحم بغ عيدى بغ سػرة التخمحي )الستػفى  ألبيسشغ التخمحي،  -ٜٖ
 (، حققو كصححو عبج الػىاب عبج المصيف، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ.ٜٕٚ

سشغ الجار قصشي، أبػ الحدغ عمي بغ عسخ الجار قصشي )الستػفى:  -ٓٗ
السشعع شمبي، عبج المصيف : شعيب االرنؤكط، حدغ عبج تحقيقىػ(، ٖ٘ٛ

، الشاشخ: مؤسدة الخسالة، بيخكت  ، ٔلبشاف، ط –حخز هللا، أحسج بخىـػ
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ

الدشغ الرغخى، أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب، الشدائي )الستػفى:   -ٔٗ
ىػ(، تحقيق: عبج الفتاح أبػ غجة، الشاشخ: مكتب السصبػعات اإلسالمية ٖٖٓ

 . ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ، ٕحمب، ط –
: الستػفى) البييقي بكخ أبػ ، عمي بغ الحديغ بغ أحسج الكبخى، الدشغ -ٕٗ

 – بيخكت العمسية، الكتب دار: عصا، الشاشخ القادر عبج دمحم: ، السحقق(ىػٛ٘ٗ
 ـ. ٖٕٓٓ - ىػ ٕٗٗٔ ،ٖلبشاف، ط

، (ىػٛٗٚ: الستػفى) الحىبي أحسج بغ دمحم هللا الشبالء، عبج أعالـ سيخ -ٖٗ
 ـ.ٕٙٓٓلقاىخة،ا-الحجيث دار: الشاشخ

ىػ(، ٖٙ٘شخح التمقيغ، دمحم بغ عمي بغ عسخ السازري السالكي )الستػفى:  -ٗٗ
السحقق: سساحة الذيخ محس ج السختار الّدالمي، الشاشخ: دار الغخب 

 ـ. ٕٛٓٓ، ٔاإِلسالمي، ط
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شخح التمػيح عمى التػضيح لستغ التشكيح في أصػؿ الفقو، سعج الجيغ  -٘ٗ
ىػ(، السحقق : زكخيا ٖٜٚفعي )الستػفى : مدعػد بغ عسخ التفتازاني الذا

 .ىػ  ٙٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –الشاشخ: دار الكتب العمسية بيخكت  عسيخات،
 ٕٛٙالذخح الكبيخ، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قجامة السقجسي )الستػفى:  -ٙٗ

الجكتػر عبج الفتاح  -ىػ(، تحقيق: الجكتػر عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي 
 ـ. ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ، ٔ، ط -القاىخة -ىجخدمحم الحمػ، الشاشخ: 

 العثيسيغ دمحم بغ صالح بغ دمحم السدتقشع، زاد عمى السستع الذخح -ٚٗ
 .ىػ ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔ ،ٔط الجػزي، ابغ دار ،(ىػٕٔٗٔ: الستػفى)

 حساد بغ إسساعيل نرخ أبػ العخبية، كصحاح المغة تاج الرحاح -ٛٗ
 دار: الشاشخ عصار، رالغفػ  عبج أحسج: تحقيق ،(ىػٖٜٖ: الستػفى)الجػىخي 

 ـ. ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔ ، ٗط بيخكت، – لمسالييغ العمع
صحيح مدمع، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي الشيدابػري  -ٜٗ

ىػ(، السحقق: دمحم فؤاد عبج الباقي، الشاشخ: دار إحياء التخاث ٕٔٙ)الستػفى: 
 بيخكت. –العخبي 

 الديػشي جيغال جالؿ بكخ، أبي بغ الخحسغ الحفاظ، عبج شبقات -ٓ٘
 ق.ٖٓٗٔ، ٔبيخكت،ط – العمسية الكتب دار: ، الشاشخ(ىػٜٔٔ: الستػفى)

 الدبكي الجيغ تقي بغ الػىاب عبج الجيغ تاج الكبخى، الذافعية شبقات -ٔ٘
 دمحم الفتاح عبج. د الصشاحي دمحم محسػد. د: ،السحقق(ىػٔٚٚ: الستػفى)

 ىػ.ٖٔٗٔ ،ٕكالتػزيع، ط كالشذخ لمصباعة ىجخ: الحمػ، الشاشخ
 شيبة، قاضي بغ عسخ بغ دمحم بغ أحسج بغ بكخ أبػ الذافعية، شبقات -ٕ٘

 - بيخكت - الكتب عالع: الشذخ خاف، دار العميع عبج الحافع. د: تحقيق
 .ٔىػ، ط ٚٓٗٔ

 بالػالء، الياشسي مشيع بغ سعج بغ دمحم هللا عبج أبػ الكبخى، الصبقات -ٖ٘
 عبج دمحم: ،تحقيق(ىػٖٕٓ: الستػفى) سعج بابغ السعخكؼ البغجادي البرخي،

 ىػ. ٓٔٗٔ ،ٔبيخكت، ط – العمسية الكتب دار: عصا، الشاشخ القادر
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 السالكي الجاككدي الجيغ شسذ أحسج، بغ عمي بغ السفدخيغ، دمحم شبقات -ٗ٘
 بيخكت. – العمسية الكتب دار: ،الشاشخ(ىػٜ٘ٗ: الستػفى)

الخافعي   العديد شخح الػجيد السعخكؼ بالذخح الكبيخ، عبج الكخيع بغ دمحم -٘٘
عادؿ أحسج عبج  -ىػ(، السحقق: عمي دمحم عػض ٖٕٙالقدكيشي )الستػفى: 

 -ىػ  ٚٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –السػجػد، الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخكت 
 ـ. ٜٜٚٔ

 السالكي البغجادي الثعمبي نرخ بغ عمي بغ الػىاب الَسَداِئل،عبج ُعُيػفُ  -ٙ٘
 حـد ابغ دار: الشاشخ إبخاليع، جمحس   عمي: كتحقيق دراسة ،(ىػٕٕٗ: الستػفى)
 ـ. ٜٕٓٓ - ىػ ٖٓٗٔ ،ٔط لبشاف، – بيخكت ،

غسد عيػف البرائخ في شخح األشباه كالشطائخ، أحسج بغ دمحم مكي،  -ٚ٘
، ٔىػ(، الشاشخ: دار الكتب العمسية، طٜٛٓٔالحسػي الحشفي )الستػفى: 

 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ
الذافعي )الستػفى: فتاكى الخممي، شياب الجيغ أحسج بغ حسدة الخممي  -ٛ٘

 ىػ(، الشاشخ: السكتبة اإلسالمية.ٜٚ٘
الفتاكى الفقيية الكبخى، أحسج بغ دمحم بغ عمي بغ حجخ الييتسي  -ٜ٘

 ىػ(، الشاشخ: السكتبة اإلسالمية.ٜٗٚ)الستػفى: 
 الذيخ السحقق العاّلمة األستاذ األصػلييغ، شبقات في السبيغ الفتح -ٓٙ

 دمج أميغ دمحم. الشاشخ ـ،ٜٗٚٔ - ىػٜٖٗٔ ،ٖط السخاغي، مرصفى عبجهللا
 .لبشاف – بيخكت كشخكاؤه

 زكخيا بغ أحسج بغ دمحم بغ زكخيا  الصالب، مشيج بذخح الػىاب فتح -ٔٙ
 ـ.ٜٜٗٔ/ىػٗٔٗٔ: الصبعة الفكخ، دار:،الشاشخ(ىػٕٜٙ: الستػفى)األنراري،

 بالقخافي الذييخ إدريذ بغ أحسج الجيغ شياب العباس أبػ الفخكؽ، -ٕٙ
 الكتب. عالع: الشاشخ ،(ىػٗٛٙ: الستػفى)

 غانع بغ أحسج القيخكاني، زيج أبي ابغ رسالة عمى الجكاني الفػاكو -ٖٙ
 ـ.ٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔ  الفكخ، دار: الشاشخ ،(ىػٕٙٔٔ: الستػفى) الشفخاكي 
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: الستػفى) الكمبي جدي  ابغ أحسج، بغ دمحم القاسع، أبػ الفقيية، القػانيغ -ٗٙ
 -االنجلذ دار صباغ، سيج. د -الكياتي احسج دمحم. د: تحقيق ،(ىػٔٗٚ

 ـ.ٕٛٓٓ -ىػٜٕٗٔ ، ٔط مرخ،
 الجخجاني الذخيف الديغ عمي بغ دمحم بغ عمي التعخيفات، كتاب -٘ٙ

 ،ٔط لبشاف، – بيخكت ، العمسية الكتب دار: الشاشخ ،(ىػٙٔٛ: الستػفى)
 ـ.ٖٜٛٔ- ىػٖٓٗٔ

كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع، مشرػر بغ يػنذ البيػتى)الستػفى:  -ٙٙ
 اشخ: دار الكتب العمسية.ىػ(، الشٔ٘ٓٔ

 السعخكؼ األنراري، عمي بغ دمحم بغ أحسج التشبيو، شخح في الشبيو كفاية -ٚٙ
، سخكر دمحم مججي: السحقق ،(ىػٓٔٚ: الستػفى) الخفعة بابغ : الشاشخ باسمـػ
 .ٜٕٓٓ ـ ،ٔط العمسية، الكتب دار

المباب في شخح الكتاب، عبج الغشي بغ شالب الغشيسي الحشفي )الستػفى:  -ٛٙ
: دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، الشاشخ: السكتبة العمسية، تحقيقىػ(، ٜٕٛٔ
 لبشاف. –بيخكت 

ىػ(، ٗٛٛالسبجع في شخح السقشع، إبخاليع بغ دمحم ابغ مفمح، )الستػفى:  -ٜٙ
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخكت 

ىػ(، ٖٛٗالستػفى: السبدػط، دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل الدخخدي ) -ٓٚ
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔبيخكت،  –الشاشخ: دار السعخفة 

محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكي )الستػفى:  السجسػع شخح السيحب، -ٔٚ
 ىػ(، الشاشخ: دار الفكخ.ٙٚٙ

مخترخ القجكري في الفقو الحشفي، أحسج بغ دمحم بغ أحسج أبػ الحديغ  -ٕٚ
دمحم عػيزة، الشاشخ: دار ىػ(، السحقق: كامل دمحم ٕٛٗالقجكري )الستػفى: 

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ، ٔالكتب العمسية، ط
 السدني إبخاليع أبػ إسساعيل، بغ يحيى بغ إسساعيل مخترخ السدني، -ٖٚ

 ـ.ٜٜٓٔ/ىػٓٔٗٔ بيخكت، – السعخفة دار: الشاشخ ،(ىػٕٗٙ: الستػفى)
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 ،(ىػ٘ٓ٘: الستػفى)الصػسي الغدالي دمحم بغ دمحم حامج السدترفى، أبػ -ٗٚ
 ،ٔط العمسية، الكتب دار: الشاشخ الذافي، عبج الدالـ عبج دمحم: تحقيق

 ـ.ٖٜٜٔ - ىػٖٔٗٔ
مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل، أحسج بغ حشبل، شعيب األرنؤكط ، الشاشخ :  -٘ٚ

 ـ.ٜٜٜٔىػ ، ٕٓٗٔ،  ٕمؤسدة الخسالة، ط
  عسخ، مختار أحسج. د العخبي، السثكف دليل المغػي  الرػاب معجع -ٙٚ

 ـ. ٕٛٓٓ - ىػ ٜٕٗٔ ،ٔط خة،القاى الكتب، عالع: الشاشخ
مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج، دمحم بغ أحسج الخصيب  -ٚٚ

، ٔىػ(، الشاشخ: دار الكتب العمسية، طٜٚٚالذخبيشي الذافعي )الستػفى: 
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ

السغشي، عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم، الذييخ بابغ قجامة السقجسي )الستػفى  -ٛٚ
عبج الفتاح دمحم  د.عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي،  د.: ىػ(، تحقيقٕٓٙ: 

 .ىػ ٚٔٗٔ،  ٖالدعػدية، ط -الحمػ: عالع الكتب، الخياض 
نة كَحلِّ ُمذِكالتيا،  -ٜٚ مَشاِىُج الت حِريِل كنتائج لصائف الت ْأِكيل في َشخِح السَجك 

بػ ىػ(، اعتشى بو: أٖٖٙأبػ الحدغ عمي بغ سعيج الخجخاجي )الستػفى: بعج 
، ط -الفزل الّجمَياشي   -ىػ  ٕٛٗٔ، ٔأحسج بغ عمّي، الشاشخ: دار ابغ حـد

 ـ. ٕٚٓٓ
 الدركذي هللا عبج بغ دمحم الجيغ بجر الفقيية، القػاعج في السشثػر -ٓٛ

 - ىػ٘ٓٗٔ ،ٕط الكػيتية، األكقاؼ كزارة: الشاشخ ،(ىػٜٗٚ: الستػفى)
 ـ.ٜ٘ٛٔ

 عمير، )الستػفى: مشح الجميل شخح مخترخ خميل، دمحم بغ أحسج بغ دمحم -ٔٛ
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٜٓٗٔبيخكت،  –ىػ(، الشاشخ: دار الفكخ ٜٜٕٔ

 الشػكي، الجيغ يحيى بغ شخؼ محيي السفتيغ، كعسجة الصالبيغ مشياج -ٕٛ
 دار ـ،ٕ٘ٓٓ ،ٔط شعباف، شاىخ دمحم دمحم: تحقيق ،(ىػٙٚٙ) الستػفى

 السشياج.
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 شخؼ بغ يحيى الجيغ محيي الحجاج، بغ مدمع صحيح شخح السشياج -ٖٛ
 ،ٕط بيخكت، – العخبي التخاث إحياء دار: الشاشخ ،(ىػٙٚٙ: الستػفى) الشػكي 
 ىػ.ٕٜٖٔ

 دمحم بغ عمي بغ الكخيع عبج اْلُسَقاَرِف، الِفْقوِ  ُأُصػؿِ  ِعْمِع في اْلُسَيح بُ  -ٗٛ
 . ىػ ٕٓٗٔ: ٔط الخياض، – الخشج مكتبة  الشسمة،

، (ىػٜٓٚ: الستػفى)بالذاشبي الذييخ مػسى بغ السػافقات، إبخاليع -٘ٛ
 عفاف، ابغ دار: الشاشخ سمساف، آؿ حدغ بغ مذيػر عبيجة أبػ: السحقق

 ىػ.ٚٔٗٔ ،ٔط
ِميخي   عيدى بغ مػسى بغ دمحم السشياج، شخح في الػىاج الشجع -ٙٛ  أبػ الج 

 ،ٔط ،(ججة) السشياج دار: الشاشخ ،(ىػٛٓٛ: الستػفى) الذافعي البقاء
 ـ.ٕٗٓٓ - ىػٕ٘ٗٔ

 بصاؿ بغ أحسج بغ دمحم السَيّحِب، أْلَفاظِ  غخيِب  تْفِديخ يفِ  الُسْدَتْعَحبُ  الش ْطعُ  -ٚٛ
 الحفيع عبج مرصفى. د: كتعميق كتحقيق ، دراسة(ىػٖٖٙ: الستػفى) الخكبي،

 السكخمة. مكة التجارية، السكتبة: الشاشخ َساِلع،
نياية السحتاج إلى شخح السشياج، دمحم بغ أبي العباس أحسج شياب الجيغ  -ٛٛ

 -ىػ( ، الشاشخ: دار الفكخ، بيخكت، ط أخيخة ٗٓٓٔالخممي )الستػفى: 
 .ىػٗٓٗٔ

اليجاية في شخح بجاية السبتجي، عمي بغ أبي بكخ الفخغاني السخغيشاني،  -ٜٛ
ىػ(، السحقق: شالؿ يػسف، الشاشخ: دار احياء التخاث العخبي ٖٜ٘)الستػفى: 

 لبشاف. –بيخكت  -
 البغجادي، باشا لإسساعي السرشفيغ، كآثار السؤلفيغ أسساء العارفيغ ُىجية -ٜٓ

 .العخبي التخاث إحياء دار. مصبعة ىػ،ٜٖٖٔ ت
 

 

 

 
 



ىى(ىــه199مختاراٌتىمَنىالمسائِلىالفقكوِةىالُمْشِكلِةىفيىكتاِبىاالشباِهىوالنظائِرىلإلماِمىالسووطي)تىى  

                                      

                
                                                     

 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ىالعدد

                                                                                                ٘ٚ  
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Research Summary 

It is one of the reasons for the human view and depth in science 

to be careful to follow the issues of jurisprudence problem and 

then to explain the face of the forms, and by mentioning the ways 

of scientists in directing the forms, because there are scientists 

who abstained from the infidelity in some of the problems 

problem, The issues of jurisprudence is an important problem 

for every student who wants a good understanding and good 

application of the facts of these matters and his soul, and I have 

been looking for those issues that are problematic in the Book of 

Ashaba and Al-Sawa'i for Al-Souti Al-Shafi'i. The issues of 

jurisprudence problem, which Imam al-Suyuti said in its forms, 

I liked to study the most important of which is a scientific study, 

indicating the forms in it with a statement of the answer to the 

guidance of the forms through the words of scientists. It was 

recorded under the title: (Fiqh issues problem in the book of the 

similarities and isotopes of the Imam Suyuti). The most 

important of these issues is the problem studied, which is: (1) the 

intention of the first in Friday prayers, 2 - the intention of 

repeated prayer, 3 - consideration for education, 4 - the rule: 

(altruism in proximity is hated and in other beloved) 5 - The 

assignment of the drunk and the occurrence of divorce 6 - 

Sacrifice of the ecclesiastus, 7 - The interpretation and the 

secrets in the morning prayer of the surah, 8 - Ruling on pricing. 

 
 


